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متهيد

ًث���ا اأو كاتًبا اأو باحًث���ا اأو دار�ًسا يح���اوُل اأن يتناول  ل اأت�س���ّوُر متحدِّ
�سخ�سّي���ًة يف م�ست���وى الإمام روح اهلل اخلميني )ر�س���وان اهلل عليه(؛ اإلَّ 

واأخذته )الرهبة والهيبة واخل�سوع( ملاذا؟

كون هذا الرجل العظيم قد ارتقى وارتقى حتى اأ�سبح يف م�ساّف )الأولياء 
والرّبانّيني(.

اإّن حماول���ة الق���راب م���ن ه���وؤلء الأولي���اء والرّبانّي���ني يف حاجٍة 
اإىل درج���ٍة عالّيٍة من ال�ستع���داد الّروحّي، ومن �سف���اء القلب، واإّل كانت 

املحاولت فا�سلة ويائ�سة.

اإّنن���ا ل ن�ستطي���ع اأن نفه���م ه���وؤلء العظم���اء الرّبانّي���ني اإّل مبقدار 
ا�ستعداداتن���ا الروحّي���ة، ومبق���دار اإمكاناتن���ا الذهنّية، ف���اأّول خطوٍة لكي 
نقرمب���ن اإن�ساٍن رّبايّن يف م�ستوى الإم���ام اخلميني )ر�سوان اهلل عليه(؛ 
اأن نح���ّرر اأرواحنا من املكّبالت ال�ّسيطانّية، واأن نطّهر قلوبنا من التلّوثات 

والأو�ساخ.

اإّن���ه من فيو�سات ه���ذا الرجل الكب���ر، ومن اإ�سراقات���ه الّربانّية، 
ونحن نعي�ض الأنفاق الّروحّية املظلمة، ويف الدروب املعتمة احلالكة..
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�سحي���ٌح اإنّنا نعي����ض الّظماأ اإىل ه���ذا النبع الذي نرت���وي منه، ماًء 
روحيًّا �سافًيا..

�سحي���ٌح اإّننا املر�سى الباحثون عن مل�ساٍت ربانّيٍة ُت�سفي كّل اأدوائنا 
واأمرا�سنا الروحّية والنف�سّية والوجدانّية..

ولك���ن ل���ن ن�سل اإىل )النب���ع الّرب���ايّن(، ولن نتمّكن م���ن الدخول 
يف )امل�ست�سف���ى الّروح���ّي( اإّل اإذا بداأن���ا الإنعتاق من الكواب���ح التي ُتثقل 

انطالقتنا، وحركتنا، وعروجنا.

الة )معراٌج روحّي( للموؤمن.. األ ترون اأّن ال�سّ
واأّن الّدعاء معراٌج روحّي..
واأّن الّذكر معراٌج روحّي..

واأّن التالوة معراٌج روحّي..
واأّن ال�سيام معراٌج روحّي..

واّن احلّج معراٌج روحّي..
ولك���ن مت���ى تبداأ رحلة الع���روج الّروحّي؟ هل مبج���ّرد اأن ندخل يف 

الة اأو الّدعاء اأو الّذكر اأو التالوة اأو ال�سيام اأو احلّج؟ ال�سّ

الأمر لي�ض كذلك.. 

تبد�أ رحلة �لعروج �لروحّي:
حينما منلك درجًة مقبولًة من طهارة القلب.

	•وحينما منلك درجًة مقبولًة من اخُللو�ض هلل.
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	•وحينما منلك درجًة مقبولًة من طهارة البطن.
	•وحينما منلك درجًة مقبولًة من طهارة اجلوارح. 

وهك���ذا: ف���اإّن النفت���اح على ع���امل الأنبي���اء والأولي���اء والأ�سفياء 
���ا كب���ًرا، ولك���ن بنف�ض ال�ّس���روط ونف�ض  ���ل عروًج���ا روحيًّ والرّباني���نّي مُيثِّ

ال�ستعدادات والتهّيئات.

ملاذا �سلمان الفار�سي، وعّم���ار، واملقداد، واأبو ذر، ومالك الأ�سر، 
وميثم التّم���ار ا�ستطاعوا اأن ينفتحوا على روحانّية ر�سول اهلل 4 وعلى 
روحانّية اأمر املوؤمن���ني ÷، وملاذا الإمام اخلميني )ر�سوان اهلل عليه( 
ا�ستط���اع اأن ينفتح عل���ى روحانّية ر�سول اهلل 4 وعل���ى روحانّية الأئّمة 
يد  الّطاهري���ن )عليهم ال�ّسالم( بدرجٍة متمّي���زٍة جًدا؟ وملاذا ال�ّسهيد ال�سَّ
در )ر�سوان اهلل علي���ه( ا�ستطاع اأن ميلك هذا النفتاح  حمم���د باقر ال�سّ

ومب�ستوياٍت عاليٍة جًدا؟

كّل ذلك نتيجة »ال�ستعدادات والتهّيوؤات«..
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يف ذكرى اإلمام اخلميني

	 يف ذكرى رحيل الإمام اخلميني.
يد الإمام اخلميني. 	 تخليد ذكرى ال�سَّ

يد الإمام اخلميني. 	 اأع�سق خّط ال�سَّ
	 اأيُّ �سرٍّ ميلكه هذا الإن�سان العظيم؟

	 يجب اأن نقراأ الإمام اخلميني:
اأ- ملاذا يجب اأن نقراأ الإمام اخلميني؟ 

ب- كيف يجب اأن نقراأ الإمام اخلميني؟
يد الإمام اخلميني. 	 حاجة الأجيال لنهج ال�سَّ
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يف ذكرى رحيل 
اإلمام اخلميني )رضوان اهلل عليه(

مت���ّر هذه الأيام الّذكرى ال�سنوّية لرحي���ل الإمام اخلميني ر�سوان 
اهلل علي���ه، وله���ذه الذكرى معناها الكبر، لي�ض فقط مل���ا حتمله من اأ�سى 
وح���زٍن لفراق هذا الرجل العظيم، واإن كان لهذا اجلانب اأهّميُته ودللته، 
ك���ون احلزن والأ�س���ى مُيّثل تعبًرا ع���ن م�ستوى هذه العالق���ة والن�سهار 
والذوبان، وكون هذه العاطفة ه���ي التي تعطي للتوا�سل حركّيته وفاعلّيته 

ون�ساطه.

ول ي�س���ّح اأن مت���ّر الّذكرى م���روًرا عابًرا، فالإم���ام اخلميني لي�ض 
الإن�سان العاب���ر يف تاريخ هذه الأّمة، كان الوجود املتجّذر، وكان املنعطف 
الكبر، وكان احلدث املتمّيز يف هذا الع�سر، لقد ع�سقته ماليني القلوب، 

واجنذبت اإليه ماليني الأرواح... ملاذا؟!

لي����ض لأّنه جم���ّرد فقيٍه يرتدي عّم���ًة �سوداَء تعرّب ع���ن انتمائه اإىل 
الّذرّية النبوّية الّطاهرة، فالفقهاء كثرون كثرون،  واملنتمون اإىل الّذرّية 
النبوّية كثرون كثرون، غر اأّن الإمام اخلميني منٌط خا�ضٌّ من الفقهاء، 

ومنٌط خا�ضٌّ من املنتمني اإىل الّن�سب املبارك.
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حينما يفقد التوا�سل مع الأفكار ومع ال�سخ�سّيات نب�سه الوجداين 
والعاطفي يتحّول اإىل توا�سٍل راكٍد وخامٍل وم�سلول. 

ت�سّوروا اإن�ساًنا يوؤمن بالّدين اإمياًنا عقليًّا بحًتا، اإّل اأّنه ل يحمل يف 
قلب���ه ويف وجدانه ع�سق الّدين، وحّب الّدي���ن، والن�سهار مع الّدين، هذا 
الإن�س���ان تك���ون عالقته مع الّدي���ن فاترًة وراكدة، مهم���ا ملك من م�ستوى 

ثقايّف وفكرّي، ولن يتحّول اإىل املجاهد واملدافع وامل�سّحي عن الّدين..

ت�س���ّوروا اإن�ساًن���ا يوؤمن برم���وز الّدين اإمياًن���ا فكريًّا بحًت���ا، اإّل اأّنه 
ل يحم���ل يف قلب���ه ويف وجدان���ه ع�س���َق ه���ذه الّرم���وز، وحّب ه���ذه الّرموز 
والن�سهاَر معها، هذا الإن�سان تكون عالقته مع رموز الّدين عالقًة فاترًة 

وراكدة، ولن يتحّول اإىل املدافع وامل�سّحي من اأجلها..

م���ن اخلط���ر الكبر اأن مت���وت العاطفة يف العالقة م���ع الّدين ومع 
رم���وز الّدي���ن، وهذا ما حت���اول القوى املعادي���ة للّدين ولرم���وز الّدين اأن 
ت�سنع���ه لدى املنتم���ني اإىل الّدين واملوؤمن���ني برموز الّدي���ن، ليتحّول هذا 
النتم���اء وهذا الإميان �سكاًل فاتًرا راك���ًدا م�سلوًل، يف الوقت ذاته ل نريد 
ارتباًطا بالّدين وبرموز الّدين ل ميلك وعًيا وب�سرة، فهذا الرتباط مهدٌد 
بالنق���الب والنحراف، ومهدٌد بال�ّسرقة من ِقَبل اأعداء رموز الّدين، فكم 
حت���ّول ع�ّساٌق للّدين ولرموز الّدين اإىل مواقف معاديٍة نتيجة غياب الوعي 
الّدينّي والب�سرة الإميانّية، وكم حتّول م�سّلون و�سائمون وتالون للقراآن 

اإىل قوى موّظفة من ِقَبل اأعداء الّدين واأعداء رموزه.
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�خلال�سة:
اإّن الرتب���اط بالّدي���ن وبرم���وز الّدين يحتاج اإىل درج���ٍة عاليٍة من 
الوع���ي والب�سرة، واإىل درجٍة عاليٍة من العاطف���ة والن�سهار والّذوبان، 
هن���اك مكّوناٌت اأخرى لالرتباط ل�ست الآن يف �سدد احلديث عنها كمكّون 

الإخال�ض، ومكّون اللتزام والتطبيق.

نحن يف ه���ذا الذكرى نعرّب عن ع�سقنا له���ذه ال�سخ�سّية الكبرة، 
ونع���رّب عن ولئنا لها ونوؤّكد على ان�سهارنا وذوباننا يف هذا الإن�سان وكما 
در: »ذوبوا يف الإمام اخلميني  يد حممد باقر ال�سّ قال �سّيدنا ال�ّسهيد ال�سَّ

كما ذاب الإمام يف الإ�سالم« هذا الّذوبان الواعي والب�سر.

در يطل���ب مّنا اأن ن���ذوب يف الإمام اخلميني  ي���د ال�سّ ال�ّسهي���د ال�سَّ
ر�س���وان اهلل علي���ه، والّذوبان درجٌة عاليٌة من الع�س���ق والولء والن�سهار 

در اأمام املعنى الواعي للّذوبان. والنقياد، ثّم ي�سعنا ال�ّسهيد ال�سّ

ملاذا يجب اأن نذوب يف الإمام اخلميني ر�سوان اهلل عليه؟

لأّن الإم���ام ذاب يف ر�س���ول اهلل 4، ذاب يف الأئّمة الّطاهرين 
م���ن اآل حمم���ٍد �سّل���ى اهلل علي���ه واآل���ه، ذاب يف ال�سّديقة الّزه���راء بنت 
حممد 4، ذاب يف اجله���اد من اأجل الإ�سالم ومبادئ الإ�سالم وِقَيم 

الإ�سالم.

فالّذوبان يف الإم���ام اخلميني ذوباٌن يف الإ�سالم والقراآن، وذوباٌن 
يف اهلل واأنبيائه واأوليائه، وذوباٌن يف خط اجلهاد وال�ّسهادة.
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ل نري���د اأن نّدع���ي الع�سم���ة لالإم���ام اخلمين���ي، فالع�سم���ة م���ن 
خ�سائ�ض الأنبياء والأئّم���ة عليهم ال�ّسالم اإّل اأّنه ر�سوان اهلل عليه ج�ّسد 
درج���ًة عاليًة جًدا من الرتباط باهلل �سبحانه، ومن الّذوبان يف خّط اهلل، 
ويف طاعة اهلل، ويف اجلهاد من اأجل دين اهلل، فكان الفقيه النائب باحلّق 
ع���ن الإمام احلّج���ة اأرواحنا فداه، اإّنه���ا النيابة العاّم���ة - طبًعا- ولي�ست 
غرى، ول يّدعيها مدٍع بعد  ة التي انتهت بانتهاء الَغْيبة ال�سّ النيابة اخلا�سّ

ذلك اإّل كان هذا املّدعي مفرًيا كّذاًبا ملعوًنا.
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تخليد ذكرى 
يد اإلمام اخلميني 9 السَّ

اأيُّ قيمٍة لهذا املهرجان؟، القيمُة كلُّ القيمة اأن جنعل الإمام 
اخلميني حا�سًرا يف حياتنا، يف وجداننا، يف عقولنا يف عواطفنا، واإّل ل 

جيج والنفعالت وال�ّسعارات.  قيمة لحتفاٍل ل ميلك اإّل ال�سّ

من املهّم ج���ًدا اأن يدخل الإمام اخلمين���ي يف قلوبنا، يف وجداننا، 
يف �سمائرن���ا، ولك���ّن الأهّم من ذلك هو اأن يدخ���ل الإمام اخلميني يف كّل 
حياتنا، فاإذا ا�ستطعن���ا اأن ُنعطي لالإمام اخلميني هذا احل�سور نكون قد 
ع�سنا ذكراه، فذكرى الإمام اخلميني لي�ض تاريًخا ن�سرخي يف اأح�سانه، 

ولي�ض حدًثا نتلهى باإعادة م�ساهده ولي�ض ق�سائد واأ�سعار نرّددها.

اإّن ذكرى الإمام اخلميني معلٌم بارٌز يف تاريخنا املعا�سر، وِمف�سٌل 
هامٌّ يف م�سرة الأّمة.

فاأّي تعاٍط فا�سٍل مع هذه الّذكرى �سوف يفقدها القيمة الكبرة يف 
حركة واقعنا.

ُهوا هذا ال�ّسوؤال اإىل اأنف�سكم، اإىل عقولكم، اإىل قلوبكم؟ َوجِّ
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كم من فكر الإمام اخلميني ا�ستطعنا اأن نحّرك يف فكرنا، وكم من 
روحه ا�ستطعنا اأن نح���ّرك يف روحنا وكم من اأخالقه ا�ستطعنا اأن نحّرك 
يف واقعنا، وكم من تقواه وورعه وجهاده ون�ساله و�سموده وثباته ا�ستطعنا 

اأن نحّرك يف حياتنا؟

 مبق���دار م���ا ُنحّرك من فك���ر وروح و�سمود وتق���وى وجهاد ون�سال 
الإمام اخلميني يتحّدد م�ستوى الّتعاطي مع هذه الّذكرى.

م���ن املوؤ�سف اأّنن���ا ل نتعامل م���ع املنا�سبات الدينّي���ة اإّل من خالل 
ال�ّسكلّي���ات واملظاهر،ه���ل يكف���ى لكي ُنر�س���ي �سمائرن���ا اأن ُنقيم لالإمام 
احتف���اًل ثّم يبقى الإمام بعيًدا كّل الُبعد عن كّل واقعنا، ل يكفي ذلك كما 
ل يكف���ى اأن ُنقيم الحتفالت بذك���رى نبّينا واأئّمتنا ث���ّم ل نعي�سهم يف كّل 

واقعنا 

وهن���ا وقفٌة مع مق���ولٍت ُتط���رح يف ال�ّساحة يحلو للبع����ض اأن يّتهم 
خطابن���ا باجلمود، ويحلو للبع�ض الآخر اأن يّته���م خطابنا بالتطّرف، فاإن 
حتّدثن���ا به���دوٍء نوؤ�ّس�ض خلّط الأ�سالة يف مواجهة ق���وى النفالت والتمّرد 
اعت���ربوا ذلك )جموًدا دينًيا(، واإن حتّدثنا بعنفواٍن وقّوٍة �سّد م�سروعات 
الهيمن���ة وال�ستالب، ودفاًعا عن الِقَيم والأر�ض واملقّد�سات اعتربوا ذلك 

)تطّرًفا دينًيا(.

اإّنن���ا نرف�ض اجلمود والتطّرف مهما كان �سكل هذا اجلمود اأو هذا 
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التط���ّرف، اإّل اأنَّ اجلم���ود والتط���ّرف يف قامو�ض هوؤلء لهم���ا معنى اآخر، 
وحتى نتح���ّرر من اجلمود والتطّرف يجب اأن نتخّلى عن الّدين اأو منار�ض 

الّدين ِوْفق )الطبخة الأمريكّية اجلديدة(.

�أّيها �لأحّبة:
لي����ض املهّم م���ا يقولون، فلي�سّموه جم���وًدا، ركوًدا، تخّلًف���ا، تطّرًفا، 
اأو اأّي �سي���ٍئ اآخ���ر، املهّم يجب اأن منلك وعي املوق���ف، واأن منلك م�سوؤولّية 
املوق���ف، امله���ّم اأن نتاب���ع ما يتح���ّرك يف ال�ّساحة بعق���وٍل مفتوحٍة - هكذا 
ُتعلمن���ا مدر�سة الإمام اخلمين���ي ر�سوان اهلّل علي���ه - ف�ساحتنا مزدحمة 
بالق�سايا، باجلدل، بالتجاذبات، ورمّبا اأّدى هذا الزدحام اإىل الت�سوي�ض 

والغمو�ض على م�ستوى الروؤية، وعلى م�ستوى املوقف.

وم�سوؤولّيتن���ا يف مثل هذه الأج���واء اأن منلك الوعي والب�سرة، واإّل 
تاهت بنا الّروؤى وانزلقت بنا املواقف، وما اأ�سواأ امل�سر حينما تتيه الروؤى 

وتنزلق املواقف.

وامل�ساأل���ة لي�س���ت م�ساألة �سجي���ٍج و�سخٍب، وانفع���الٍت، وتاأييداٍت، 
ومعار�س���ات، وامل�ساألة لي�س���ت م�ساألة اأهواٍء �سيا�سّي���ة، وتهويالِت �سحٍف، 
وبهرجاِت اإع���الٍم، وامل�ساألة لي�ست م�ساألة مغالباٍت هنا وهناك، و�سعاراٍت 
فيه���ا الكث���ر م���ن اخل���داع، وم�ساوم���اٍت وتر�سي���ات، ونزغ���اٍت واأه���واٍء 

و�سهوات.

امل�ساأل���ة - اأّيها الأحّبة - م�ساألُة ح�ساٍب �سعٍب وع�سر )َيْوَم َل َيْنَفُع 

�صرية ال�صهيد ال�صيد حممد باقر ال�صدر9
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ُة ِلْلُمتَِّقنَي *  نَّ َت���ى اهلَل ِبَقْلٍب �َسِليٍم * َواأُْزِلَف���ِت اجْلَ َم���اٌل َوَل َبُن���وَن * اإِلَّ َمْن اأَ
ِحيُم ِلْلَغاِويَن * َوِقيَل َلُهْم اأَْي���َن َما ُكْنُتْم َتْعُبُدوَن* ِمْن ُدوِن اهلِل  َزِت اجْلَ َوُب���رِّ
ُروَن * َفُكْبِكُبوا ِفيَها ُهْم َواْلَغاُووَن * َوُجُنوُد اإِْبِلي�َض  ُروَنُكْم اأَْو َيْنَت�سِ َهْل َيْن�سُ

اأَْجَمُعوَن()1(.

ه���ذه لغة كتابنا العزيز وقراآننا املجي���د، واإنَّ هذه الّلَغة لثقيلٌة على 
اأبن���اء الّدني���ا الغافلني عن لقاء اهلل �سبحانه، وق���د ت�سمعون َمْن يقول ِمن 
ه���وؤلء: مل���اذا توّظفون لغة الرهي���ب والتغريب يف ق�ساي���ا ال�ّسيا�سة؟ ويف 
غط النف�سّي والفكرّي  ق�سايا الثقافة، ويف املجتمع، ملاذا ُت�ستخدم لغة ال�سّ

على الّنا�ض؟

د خطاب  ���د خطاب الق���راآن، واأن جُنمَّ ه���وؤلء يري���دون لنا اأن جُنمَّ
الّدي���ن لأنَّ خطاب القراآن وخط���اب الّدين ل يجوز له اأن يتدّخل يف �سوؤون 
يا�س���ة، ويف �سوؤون الّثقافة، ويف كّل �سوؤون احلياة، فماذا يبقى خلطاب  ال�سِّ

القراآن وخلطاب الّدين؟!

))) ال�سعراء: الآيات )88 – 94(.
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أعشق خّط 
يد اإلمام اخلميني 9 السَّ

ل ميكن لكلماٍت متوا�سعة اأن تنفتح اإلَّ على م�ساحٍة �سغرٍة �سغرٍة 
غرة يف حياته  جًدا من حياة هذا الإن�سان العظيم، واإن كانت امل�ساحة ال�سّ
ه���ي دنيا كب���رٌة من العطاء والفي����ض، ودنيا كبرٌة من الّن���ور والإ�سراق، 

ودنيا كبرٌة من الِقَيم واملعاين.

اأ�ستميح���ه اأن اأطلَّ - با�ستحياٍء - عل���ى �سيٍئ من دنياه، واأنا عاجز 
اأن اأ�ستوع���ب القلي���ل القليل من معن���اه، وُق�سارى ع���ذري اأيّن اأع�سق هذا 
ال�سم واأع�سق معناه، واأع�سق خّط الإمام اخلميني، منه نتعّلم كيف نكون 
الة ح�سورها يف  الّربانّيني يف خّط اهلّل تعاىل، منه نتعّلم كيف ُنعطي ال�سَّ
الة �سيا�سة، وتكون  الة ثقاف���ة، وتكون ال�سّ كّل مواق���ع احلياة، فتكون ال�سَّ

الة احلياة بكاملها. الة �سهادة، وتكون ال�سّ الة جهاًدا، وتكون ال�سّ ال�سّ

هكذا كان الإم���ام اخلميني )ر�سوان اهلّل عليه( املُ�سّلي يف مواقع 
ال���ّروح والعبادة، واملُ�سّل���ي يف مواقع الفكر والثقاف���ة، واملُ�سّلي يف مواقع 
الجتم���اع وال�ّسيا�س���ة، واملُ�سّل���ي يف كلِّ مواق���ع احلي���اة، من���ه نتعّلم كيف 
ا وهدايًة وزاًدا وب�سرًة ونوًرا، ومنهًجا  نقراأ القراآن حركًة وعط���اًء وفي�سً
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ود�ست���وًرا، وخط���اَب حي���اٍة، من���ه نتعّلم كيف ندع���و اهلل خ�سوًع���ا وذوباًنا 
وانقطاًع���ا، وان�سه���اًرا، وعم���اًل و�سل���وًكا والتزاًما وطاعًة وتق���وى وورًعا 
وا�ستقام���ة، هك���ذا كان الإم���ام اخلمين���ي )ر�سوان اهلّل علي���ه( ل يف�سل 

القراآن عن حركة احلياة، وحركة الواقع وحركة ال�ّسلوك.

ول يف�س���ل الّدعاء والّذكر عن �سياغة الإن�س���ان وهكذا نتعّلم منه 
كي���ف نفه���م الّدين ل جم���وًدا ول رك���وًدا ول تخّلًفا، وكيف نفه���م الّدين ل 

تطّرًفا ول اإرهاًبا ول عدواًنا...
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أيُّ سٍر ميلكه 
هذا اإلنسان العظيم؟

كّل م���ن التقى الإم���ام اخلميني ُي���درك اأّي هيب���ٍة رّبانّي���ٍة متمّيزة 
يحملها هذا الّرجل، حينم���ا يجل�ض، حينما مي�سي، حينما يتكّلم، رغم اأّن 
الذي���ن ي�ساهدون الإمام اخلميني يف التلفاز ي�ست�سع���رون هذه الهيبة، اإّل 
اأّن الذين يلتقونه مبا�سرًة هم الأقدر على الإح�سا�ض بتلك الهيبة الّربانّية 

التي تفر�ض نف�سها على القلب والوجدان وعلى كّل امل�ساعر.

ق يف  م���ن مظاهر هيب���ة الإمام اخلمين���ي اأّنك ل ت�ستطي���ع اأن حُتدِّ
عم اجلليلة التي  عيني���ه واأنت ُتال�سه، يقول اأحد ع�ّساق الإم���ام: )من النِّ
حظي���ت بها يف حياتي هي جماورة بيت الإمام..، وقد ل اأ�ستطيع - بحكم 
ته ب���كّل اأبعادها  �سغ���ر �سّني ي���وم ذاك- اأن اأحت���ّدث عن عظم���ة �سخ�سيَّ
و�سفاته���ا املعنوّية والإلهّية ال�ّسامي���ة ولكّنها رغم ذلك نفذت اأبعاُدها اإىل 
اأعماق روحي وقلبي منذ طفولتي اإىل درجٍة اأ�سبح معها الإمام اأ�سّوة كاملة 
يل يف مراحل حياتي الالحقة، لقد كان �سديد اللتزام بامل�سائل ال�سرعّية 
يف اأب�س���ط ال�س���وؤون احلياتّية، كما كان ُيتابع الق�ساي���ا الجتماعّية، وكنت 
اأ�سع���ر - حّتى يف طفولتي - بالهيب���ة والوقار اخلا�ّض متجّلني فيه، ولذلك 
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مل ن�ستطع مثاًل  التحديق يف عينيه اأبًدا، بل وحّتى الّنظر املبا�سر لهما ولو 
لفرٍة ق�سرة(.

���د الهيبة، حّت���ى �سمته يحمل  كّل �سي���ٍئ يف الإم���ام اخلميني ُيج�سِّ
مت، ولكن اإذا فر�ست الوظيفة ال�ّسرعّية  الهيبة، ُعرف عنه اأّنه كثر ال�سّ
لب، وكان املتكلِّم البلي���غ، ل ت�ستهويه رغبة  ث ال�سّ اأن يتكّل���م، كان املتح���دِّ
احلدي���ث كما ت�سته���وي الكثرين مّمن ينزع���ون اإىل ال�ّسه���رة والّتباهي، 

الكلمة عند الإمام ر�سالٌة وم�سوؤولّية ولي�ست رغبًة وطموًحا و�سهوة.

امت« ويف �سمت���ه تاأّمل، ويف �سمته تخطيط، ويف �سمته  كان »ال�سّ
جهاد، حتّدث اأحد مالزميه عنه فقال: »كان الإمام قليل الكالم، لكن اإذا 
مت  تكّلم كان كالمه جامًع���ا �سافًعا، وعموًما فاإّن من �سفاته البارزة ال�سّ

رورة«. اإّل يف موارد ال�سّ

وق���ال عن���ه اآخر م���ن مريدي���ه: »كان الإمام وق���وًرا رزيًن���ا هادًئا، 
م���ت وال�ّسكوت مهما طال جلو�سه م���ا مل ُيكلِّمه اأحد  اإذا جل����ض التزم ال�سّ

فُيجيبه«.

وق���ال عنه اأحد العلماء الكب���ار: »زرت الإمام يف بدايات اإقامته يف 
مت يف املجل�ض اإّل اأن  الّنج���ف فوجدته ذا هيبٍة ممّيزة، يلتزم ع���ادة ال�سّ

ي�ساأله اأحد �سوؤاّل فُيجيبه«.

ٍة من الوقار  وقال عنه اأحد املقّربني منه: »امتاز الإمام بحالٍة خا�سّ
وال�ّسكين���ة والهيب���ة املقرنة بغاية التوا�س���ع، وكان �سامًتا قليل الكالم يف 

18-5-2010.indd   26 19/05/2010   12:22:55 �



27
اإلمام اخلميني9
قراءٌة يف السرية واملنهج واملواقف

رورة، وكالمه كان حم�سوًبا بدّقة،  معظ���م اأوقاته، ل يتكّلم اإّل مبقدار ال�سّ
وموزوًن���ا وق�سًرا، وكان يف غر اللقاءات العاّم���ة التي يخطب فيها ُيقلِّل 
ًرا يف جميع اأحواله، وي�ستفيد من اأوقاته  الكالم وُيكرث التفّكر، ت���راه متفكِّ

باأق�سى مقدار ممكن«)1(.

هنا نطرح هذا ال�ّسوؤال: ما �سّر هذه الهيبة الّربانّية عند الإمام؟
اإّن���ه الرتباط احلقيقّي مع اهلل �سبحان���ه، اإّنه الّذوبان والن�سهار والع�سق 

الإلهّي..
دق والإخال�ض والفناء يف اهلل.. اإّنه ال�سّ

اإّنه ال�ّسمو الّروحّي..
اإّنه الّطاعة املتناهية يف خّط اهلل..

مود وال�ّسموخ من اأجل اهلل.. اإّنه الإرادة وال�سّ
اإّنه اجلهاد والعطاء والت�سحية يف �سبيل املبداأ واحلّق..

))) الرجائي: قب�سات من �سرة الإمام اخلميني، الدار الإ�سالمّية/ بروت، لبنان، ترجمة جلنة 

الهدى.
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يجب أن نقرأ
 اإلمام اخلميني 9

�أ- ملاذ� يجب �أن نقر�أ �لإمام �خلميني )قّد�س �سّره(؟ 
يف ذكرى رحيل الإم���ام اخلميني )ر�سوان اهلل عليه( لبّد لنا من 
وقف���ٍة ن�ستلهم م���ن خاللها �سيًئا م���ن عطاءات هذا الّرج���ل العظيم، وما 
عب اأن ت�ستح�سر الّرجال الّذين �سنعوا  اأحوج اأّمتنا يف ع�سر التحّدي ال�سّ
تاريخها، ول ن�سّك اأّن الإمام اخلميني له وجوده املبارك والكبر على هذه 

الأّمة، فيجب عليها اأن تكون وفيًة لذكراه.

ملاذ� يجب �أن نقر�أ �لإمام �خلميني؟

اإّنن���ا يف حاج���ٍة اأن نق���راأ الإم���ام اخلمين���ي )ر�س���وان اهلل عليه( 
لالأ�سباب التالية:

: لنتع���ّرف عل���ى واحٍد من الّرج���ال العظماء الذي���ن �سنعوا  �أولاً
تاري���خ هذه املرحلة، واأعادوا لالإ�سالم ح�س���وره ال�ّسيا�سّي بعد زمٍن طويٍل 

من الغياب والنح�سار.

ــا: ولنتعّرف على واحٍد م���ن الّرجال العظماء، الذين برهنوا  ثانياً
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على ق���درة الإ�سالم يف هذا الع�سر على ا�ستنها����ض ال�ّسعوب امل�ست�سعفة 
يف مواجه���ة قوى ال�ستكب���ار والّظلم وال�ستبداد، من اأج���ل اإقامة حكومة 

القراآن ودولة العدل.

ــا: ولنتع���ّرف على واحٍد م���ن الّرجال العظم���اء الذين عّلموا  ثالثاً
مود والتحّدي واجلهاد والت�سحية والعّزة والكرامة. هذه الأّمة معنى ال�سّ

ــا: ولنتع���ّرف على واحٍد من الّرجال العظم���اء الذين اأعادوا  ر�بعاً
للم�سلم���ني يف هذا الّزم���ان اأ�سالتهم احل�سارّية، وهوّيته���م الإميانّية، يف 

زحمة م�سروعات ال�ستالب وامل�سادرة والتغريب.

ا: ولنتعّرف على واحٍد من الّرجال العظماء، الذين عّرفونا  خام�ساً
معن���ى النتماء اإىل املبداأ والعقيدة ومعنى الّدين والإ�سالم يف وقٍت هيمن 

على واقعنا الفهم املدّجن ملعنى النتماء والّدين والإ�سالم.

ا: ولنتعّرف على واحٍد من الّرجال العظماء، الذين ج�ّسدوا  �ساد�ساً
دور القيادة الربانّية يف اأعلى درجات التج�سيد لُيعيدوا اإىل ذاكرة الأجيال 

املعا�سرة قيادة الأنبياء والأو�سياء �سلوات اهلل عليهم.

ا: ولنتعّرف على واحٍد من الّرجال العظماء الذين ا�ستطاعوا  �سابعاً
اأن ُيزاوج���وا ب���ني الّروحانّية، والفق���ه، وال�ّسيا�سة، يف ظ���روٍف اأنتجت كّل 

التنايف والتنافر بني هذه املكّونات.

ــا: ولنتع���ّرف عل���ى واح���ٍد م���ن الّرج���ال العظم���اء، الذي���ن  ثامناً
ا�ستطاع���وا اأن ُيعطوا امل�سلمني الأمل من جديٍد بعد اأن �ساع هذا الأمل يف 
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زحمة الهزائم والف�سل والّنك�سات.

ه���ذه بع�ُض الأ�سباب التي تفر�ض علينا اأن نقراأ الإمام اخلميني يف 
�سخ�سّيته ويف حياته، ويف م�سروعه الكبر.

ب- كيــف يجــب �أن نقــر�أ �لإمــام �خلمينــي )ر�ســو�ن �هلل 
عليه(؟

ا ل  يف البداي���ة اأوؤّك���د اأّن حدي���ث م�سجدن���ا ُيخاطب ح�س���وًرا عامًّ
�سة لالإمام اخلميني، فهذه  ميلك القدرة اأن مُيار�ض قراءًة علمّيًة متخ�سّ
ة ولي�ض حمّلها اخلطب العاّمة  �سة لها م�ساحاتها اخلا�سّ القراءة املتخ�سّ
مبا تفر�س���ه من لغٍة تنا�سبها وم�سامني تطرحها، وزماٍن حمدوٍد ل ميكن 
ت���اوزه، اإًذا فقراءتن���ا لالإم���ام اخلميني هنا هي �سمن ه���ذه اللِّحاظات 

والعتبارات.

فكيف نقر�أ �لإمام �خلميني؟
هناك منطان لهذه القراءة:

�لّنمط �لأول: �لقر�ءة �لتجزيئّية:
اأ �سخ�سّية الإمام اخلميني لنقراأ كلَّ جزٍء قراءًة منف�سلًة  	 اأن جُنزِّ

عن الأجزاء الأخرى.
	 اأن نقراأ الإمام اخلميني فقيًها فقط.

ًرا فقط. 	 اأن نقراأه مف�سِّ
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	 اأن نقراأه اأ�سوليًّا فقط.
ا اأخالقيًّا فقط. 	 اأن نقراأه روحانيًّا عرفانيًّ

	 اأن نقراأه فيل�سوًفا فقط.
ًرا فقط. 	 اأن نقراأه مفكِّ

	 اأن نقراأه �سيا�سيًّا فقط.
	 اأن نقراأه مرجًعا دينيًّا فقط.

 وهك���ذا تّتج���ه الق���راءة اإىل اختي���ار مف�س���ٍل واحٍد م���ن مفا�سل 
�سخ�سّية الإمام اخلميني، وتعاجله بعيًدا عن بقّية املفا�سل.

�لّنمط �لثاين: �لقر�ءة �ل�ّسمولّية:
وهن���ا مُتار�ض القراءة دوًرا �ساماًل يف الّتعامل مع �سخ�سّية الإمام، 
���ًرا وفيل�سوًفا  وم���ن خالل هذا ال�ّسمول نق���راأ الإمام اخلميني فقيًها ومفكِّ

وعرفانًيا واأخالقًيا و�سيا�سًيا ومرجًعا اإىل اآخر مكّونات �سخ�سّيته.

فاأّي الّنمطني من القراءة نحتاج لكي نتعّرف على الإمام اخلميني 
)ر�سوان اهلل عليه(؟

لكّل م���ن الّنمطني خ�سائ�سه واأهّميته، فنحن يف حاجٍة لهما مًعا، 
ل خل���اًل يف فهم �سخ�سّية  وغي���اب اأحد هذي���ن الّنمطني من القراءة، ُي�سكِّ
الإمام اخلميني، فالقراءة التجزيئّية لها اأهّميتها الكبرة يف اإعطاء روؤيٍة 
تف�سيلّي���ٍة لكلِّ مف�سٍل من مفا�سل ال�ّسخ�سّي���ة، قد ل تتوّفر عليه القراءة 

ال�ّسمولّية. 
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  فحينم���ا نقراأ الإمام اخلمين���ي فقيًها، فاإنَّ ه���ذه القراءة ت�سعنا 
اأم���ام ت�سّور كام���ٍل ووا�سٍع ح���ول �سخ�سّية الإم���ام الفقهّي���ة يف مكّوناتها 

وخ�سائ�سها واإبداعاتها، ويف اأ�سالتها وتديداتها.

وحينم���ا نقراأ الإم���ام عرفانًي���ا، روحانًي���ا، اأخالقًي���ا،  نتمّكن من 
التعّرف التف�سيلي على منهج الإمام يف العرفان وال�ّسلوك والأخالق.  

وحينما نقراأ الإمام اخلميني �سيا�سًيا، فاإّن هذه القراءة تنفتح بنا 
عل���ى م�ساحٍة كبرٍة من ال�ّساأن ال�ّسيا�سّي يف حياة الإمام اخلميني، وتبقى 
الق���راءة التجزيئّية غر قادرٍة اأن تخلق توا�ساًل ب���ني مكّونات ال�سخ�سّية 

فهي ت�سع القارئ يف م�ساحٍة واحدٍة من م�ساحات هذه ال�ّسخ�سّية.

واأم���ا الق���راءة ال�ّسمولّي���ة ف�سرورتها اأّنه���ا متنحنا فهًم���ا �سمولًيا 
ي�ستوع���ب كّل الأبعاد واملفا�سل واملكّونات، كم���ا اأّن هذه القراءة ال�ّسمولّية 

تك�سف لنا طبيعة العالقة بني املكّونات:

العالق���ة ب���ني اخلميني الفقي���ه واخلمين���ي الّروح���ايّن واخلميني 
ال�ّسيا�سّي، وهكذا مع بقّية املفا�سل.

رورّية للقراءة  يّت�سح لن���ا اأّن القراءة التجزيئّي���ة توّفر امل���اّدة ال�سّ
ال�ّسمولّي���ة، كم���ا اأّن هذه الق���راءة ال�ّسمولّية توا�سل بني وح���دات القراءة 

التجزيئّية، فكال القراءتني حاجٌة و�سرورة.

حمطاٌت من حياة ال�صهيد ال�صدر9
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حاجة األجيال لنهج 
يد اإلمام اخلميني 9 السَّ

اإّننا يجب اأن نفّكر جّدًيا وب�سدٍق واإخال�ٍض اأن ندخل يف دنيا الإمام 
اخلميني )ر�سوان اهلل عليه( وهي دنيا رّبانّيٌة خال�سٌة هلل تعاىل وحده.

جيج.. ل قيمة لحتفالٍت ل متلك اإّل ال�سّ
ل قيمة لحتفالٍت ل متلك اإّل العواطف..

ل قيمة لحتفالٍت ل متلك اإّل ال�ّسعارات..

اخلط���وة الأوىل - اأّيها الأحّب���ة يف اهلل - اأن ُنهّي���اأ اأرواحنا وقلوبنا 
وعقولن���ا، واأن نتوّفر عل���ى كّل ال�ستعدادات حتى يدخ���ل الإمام اخلميني 
)ر�سوان اهلل عليه( يف قلوبنا، ويف وجداننا، ويف �سمائرنا دخوًل حقيقيًّا 

ل دخوًل �سكليًّا، و�ستان بني الّدخولني.

ثّم تاأتي �خلطوة �لثانية �لأهّم:

ويف  اأخالقن���ا،  ويف  واقعن���ا،  يف  حياتن���ا،  يف  الإم���ام  ُندِخ���ل  اأن 
ممار�ساتنا، ويف كّل امتدادات وجودنا. 

اإذا ا�ستطعن���ا اأن ُنعط���َي لالإم���ام اخلميني ر�س���وان اهلل عليه هذا 
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احل�سور نكون قد ع�سقنا ذكراه.

دعونا نت�ساءل �سادقني:
	 ك���م من فكر الإم���ام اخلميني )ر�س���وان اهلل علي���ه( يتحّرك يف 

فكرنا؟
	 ك���م من روحانّية الإمام اخلميني )ر�سوان اهلل عليه( تتحّرك يف 

اأرواحنا؟
	 كم من اأخالقّية الإمام اخلميني )ر�سوان اهلل عليه( تتحّرك يف 

اأخالقنا؟
	 كم من تقوى الإمام اخلميني )ر�سوان اهلل عليه(...

	  وك���م من ورع الإم���ام اخلميني )ر�سوان اهلل علي���ه( يتحّرك يف 
�سلوكنا؟

	 ك���م من جه���اد الإمام اخلميني )ر�س���وان اهلل عليه(... ومن كم 
ثورّي���ة الإم���ام اخلميني )ر�سوان اهلل علي���ه( يتحّرك يف جهادنا 

وثورّيتنا؟
	 وك���م من �سمود الإمام اخلمين���ي )ر�سوان اهلل عليه( ومن ثباته 

ومواقفه يتحّرك يف �سمودنا وثباتنا ومواقفنا؟

ة وقد جاءت يف حديث �لإمام �خلمينّي:  �أذكر لكم هذه �لق�سّ

)�سه���دت قبل اأّي���اٍم جمل����ض عق���د زواج يف طهران، وبع���د انتهاء 
املجل����ض �سّلمتن���ي العرو�ض ورقة، قراأتها فوج���دت اأّن العرو�ض تطلب مّني 
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اأن اأدع���وا لها بالفوز بال�ّسهادة... عرو�ٌض دخلت لتّوها بيت الزوجّية تن�سد 
ال�ّسهادة؟ اأه���وؤلء يخافون التدّخل الع�سكرّي؟ اأه���وؤلء يهابون املحا�سرة 

القت�سادّية؟(. 

���ٌة اأخرى اأحتفظ به���ا يف ذاكرتي، قراأته���ا يف بدايات انت�سار  ق�سّ
الثورة الإ�سالمّية... 

���ة تق���ول: اإّن امراأًة اإيرانّي���ًة ا�ست�سهد اأح���د اأبنائها، وحينما  الق�سّ
ُو�س���ع ه���ذا ال�ّسهيد يف اأكفان���ه وقفت ه���ذه الأّم لتخاطب ولده���ا ال�ّساّب 
امل�سّج���ى اأمامها: ولدي، كم اأنت جمي���ل واأنت ترتدي هذه الأكفان... وكم 
اأن���ا �سعيدٌة وفرحٌة واأنا اأراك تلب����ض كفن ال�ّسهادة... اإّنه اأجمل عندي من 

اأثواب العر�ض.. 

وكاأّنها تريد اأن تقول له: اأن اأُلب�سك كفن ال�ّسهادة اأحّب اإيّل من اأن 
اأُلب�سك ثوب العر�ض 

والّزفاف.. وال�ّسهادة عر�ٌض وزفاٌف اإىل اجلنان. 

ويف كلمٍة لالإمام اخلمينّي وهو يتحّدث عن ال�ّسهداء: 

)اأح����ضّ باخلجل حينما اأرى نف�سي اأمام ه���وؤلء الأعّزة الّطافحني 
بالع�سق والإميان، لقد تع�ّسق���وا اهلل العظيم، والتحقوا مبع�سوقهم، ونحن 

ل زلنا نراوح يف مكاننا()1(. 

))) الرجائي: قب�ساٌت من �سرة الإمام اخلميني، الدار الإ�سالمّية/ بروت، لبنان، ترجمة جلنة 

الهدى.
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يف رحاب السرية الذاتّية:

يد الإمام اخلميني. 	 لقطاٌت من حياة ال�سَّ

يد الإمام اخلميني. 	 الربنامج اليومّي لل�سَّ
يد الإمام اخلميني رف�ض ال�ّسهرة فاأعطاه اهلل ال�ّسهرة. 	 ال�سَّ

18-5-2010.indd   39 19/05/2010   12:22:55 �



40

 

18-5-2010.indd   40 19/05/2010   12:22:55 �



41
اإلمام اخلميني9
قراءٌة يف السرية واملنهج واملواقف

لقطاٌت من حياة 
يد اإلمام اخلميني 9 السَّ

ه���ذه بع�ض لقطاٍت من حياة الإم���ام اخلميني اآمل اأن تكون درو�ًسا 
عملّيًة ن�ستفيد منها: 

فالإم���ام اخلميني دني���ا كبرٌة من العطاء، دني���ا وا�سعٌة من الفكر 
واجله���اد، فلن ن�ستطي���ع اأن نتناول دنياه الوا�سعة، ولك���ن هذه الّلقطات ل 

مُتّثل اإّل بع�ض امل�ساحات ويف دائرٍة واحدٍة هي دائرة الّروحانّية...

نبداأ ببع�ض الّلقطات واآمل اأن تدخل هذه الّلقطات اإىل قلوبكم واأنا 
اأعل���م اأّنكم حُتّبون الإم���ام اخلميني، فاإن كنتم حُتّبونه فتعّلموا �س���يًئا من 

تقواه وتوا�سعه وورعه وُخذوا من حياته منهًجا ودرو�ًسا.

�للقطة �لأوىل: روحانّية �لإمام �خلميني:
ه���ي حالة الع�س���ق والإن�سداد مع اهلل فالّروحانّي���ة هي حالة ال�ّسمو 
واخلوف والقراب من اهلل بدرجٍة كبرٍة جًدا، فلقد كان الإمام اخلميني 
ميلك درجًة عالّي���ًة من الّروحانّية والّذوب���ان والن�سهار مع اهلل، ويتجّلى 
ذلك بو�سوٍح حينما ُي�سّلى ف���كّل الذين يتحّدثون عن الإمام يقولون: كان 
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حينما ُي�سّلي وحينما يقراأ القراآن يدعوا اهلل، كان يعي�ض تبتاًل حقيقًيا مع 
اهلل تراه باكًيا دامًعا. 

يق���ول: ُحجة الإ�سالم تو�ّسل���ي: )لقد �سّليت م���راًرا ُموؤمًتا بالإمام 
�سم���ن �سف املاأمومني وكان ملتزًما بحال���ة املاأمومني، فال ُيطيل �سالته، 

بل ُيقيمها ب�سورٍة عادّيٍة وب�سيطٍة، لكّنها مفعمة بالّروحانّية()1(.

الة وكانت  وتقول زوجة ولده: )كان الإمام يتغّر حًقا عند وقت ال�سّ
ة ظاهرًة على حمّياه يف تلك الّلحظات تعل الإن�سان ي�سعر  ابت�سامة خا�سّ
الة لقاء العا�سق مع  اأّنه يف موعٍد لّلقاء مع من ُيحّب()2(- فهو يرى يف ال�سّ
املع�س���وق واأّي مع�سوٍق اأكرب م���ن اهلل - فالّروحانّية لي�ست ت�سّنًعا ول تكّلًفا 

واإمّنا هي ُت�سنع يف الإن�سان باأ�سبابها، فما هي اأ�سباب الّروحانّية؟

ا و�سادًقا مع اهلل �ستجد  دق مع اهلل فكن خمل�سً •الإخال�ض وال�سّ 	
روحانّي���ًة يف �سالت���ك ودعائك، »َم���ْن اأخل�َض هلِل اأربع���نَي �سباًحا ظهرت 

ينابيَع احلكمة من قبله على ل�سانه« )3(.

•طه���ارة القلب من امللّوثات: م���ن احل�سد وال�سغين���ة وال�ّسحناء،  	
فالقلب امللّوث لن يكون روحانًيا اأبًدا.

))) الرجائي: قب�سات من �سرة الإمام اخلميني، الدار الإ�سالمية/ بروت، لبنان، ترجمة جلنة 

الهدى.
))) الرجائي: قب�سات من �سرة الإمام اخلميني، الدار الإ�سالمية/ بروت، لبنان، ترجمة جلنة 

الهدى.
))) املازندراين: �سرح اأ�سول الكايف8/ 49، باب الإخال�ض.
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•طه���ارة اجلوارح م���ن املعا�سي: »كيَف يِج���ُد لّذَة العب���ادِة َمْن ل  	
ي�سوُم عِن الَهوى«)1(.

•طهارة البطن من احلرام. 	

هكذا كان الإمام اخلميني، عا�ض الروحانّية يف اأعلى درجاتها، لذا 
ادق هلل لنكون الّروحانّيني، ولو بن�سبٍة من  فلرنّب���ي اأنف�سنا على احلّب ال�سّ

روحانّية الإمام )ر�سوان اهلل تعاىل عليه(.

�للقطة �لثانية: تهّجده بالأ�سحار:
م���ن ممّيزات الإم���ام ع�سقه ل�س���الة الليل فمنذ �سباب���ه اإىل اأخر 
حلظ���ٍة م���ن حياته ما ترك الإمام �سالة الليل اأب���ًدا فقد كان يعي�ض ع�سًقا 

غريًبا ل�سالة الليل وقد كان معروًفا من املتهّجدين.

كان )ر�س���وان اهلل علي���ه( من العّب���اد املتهّجدي���ن بالأ�سحار، وما 
ع���رف عنه اأّنه ترك �سالة الليل ق���ّط يف اأ�سعب الّظروف واأحرجها، اأقام 
�س���الة الليل عل���ى منت الّطائرة الت���ي اأقّلته من باري����ض اإىل طهران، قال 
يد اأحمد اخلمين���ي )ر�سوان اهلل عليه(: )كانت حالة ال�ّسكينة تطفح  ال�سَّ
عل���ى مالم���ح الإمام وه���و داخل الّطائرة الت���ي عادت به م���ن باري�ض اإىل 
ا بكّل  طهران فلم يظهر عليه اأدنى ا�سطراب، وقد اأقام يف تلك الليلة اأي�سً

طماأنينٍة نافلة الليل و�سالة الفجر �سمن برناجمه املعتاد()2(. 

))) الوا�سطي: غرر احلكم واملواعظ: 384، الف�سل الثالث: بلفظ كيف..

))) الرجائي: قب�سات من �سرة الإمام اخلميني، الدار الإ�سالمية/ بروت، لبنان، ترجمة جلنة 

الهدى.
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ويتح���ّدث عنه القريبون منه اأّنه اإذا انقطع اإىل اهلل يف جوف الليل 
يرتف من خ���وف اهلل، ويذوب خ�سوًعا وتذّلاًل ب���ني يديه تعاىل، وتنهمر 
الّدم���وع الغزيرة من عينيه، م�سداًقا لقوله تعاىل: )َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعِن 
ا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن()1(، وم�سداًقا  ُهْم َخْوًفا َوَطَمًعا َومِمَّ اِجِع َيْدُعوَن َربَّ امْلَ�سَ
ْن ُهَو َقاِنٌت اآَناء اللَّْيِل �َساِجًدا َوَقاِئًما َيْحَذُر الآِخَرَة َوَيْرُجو  لقوله تعاىل )اأَمَّ
ُر اأُْوُلوا  ا َيَتَذكَّ َ ِذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن ل َيْعَلُموَن اإِمنَّ ِه ُقْل َهْل َي�ْسَتِوي الَّ َرْحَمَة َربِّ

الأَْلَباِب()2(.

هذا ه���و الإن�س���ان العظيم الذي ترت���ف لنداءات���ه اأمريكا وقوى 
ال�ستكب���ار يف الع���امل، اإذا وقف ب���ني يدي رّبه يف �سالٍة اأو دع���اٍء اأو تالوٍة 
مود  يرتف م���ن خوف اهلل، هذا اخل���وف الّربايّن هو ال���ذي ي�سنع ال�سّ
والتّح���دي والعنف���وان والق���ّوة والإرادة والّثب���ات، ل توجد ق���وٌة يف الأر�ض 
ت�ستطيع اأن تهزم الإن�سان املوؤمن املرتبط ارتباًطا حقيقًيا باهلل �سبحانه.

�للقطــة �لثالثــة: كان ر�ســو�ن �هلل عليــه �سديــد �لأن�ــس 
بالقر�آن:

لق���د كان���ت عالقته بالق���راآن عالق���ة متمّيزة ولذل���ك كانت تالوة 
القراآن فقرًة ثابتًة يف برناجمه اليومّي، فقد كان يقراأ ما تي�ّسر من القراآن 

يف �سبعة اأوقاٍت كّل يوٍم يكمل منها اأربعة اأجزاء، وهذه الأوقات هي: 
1- قبل الفجر.

))) ال�سجدة: اآية: 16.

))) الزمر: اآية: 9.
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2- بعد �سالة الفجر.
3- يف ال�ّساعة التا�سعة �سباًحا.

4- قبل �سالة الظهر.
5- ع�سًرا بعد قيامه مبمار�سة ريا�سة امل�سي.

6- قبل �سالة املغرب.

7- بعد �سالة الع�ساء.

اإّن���ه )ر�سوان اهلل عليه( �سدي���د الرتباط بالق���راآن، على م�ستوى 
التالوة والتدّبر والعمل.

فما اأكرث التالني للقراآن، واأقّل املتدّبرين..
وما اأكرث التالني املتدّبرين، واأقّل العاملني..

الإم���ام اخلميني )ر�سوان اهلل علي���ه( كان �سديد الأن�ض بالقراآن، 
كث���ر التالوة له، وح�سب املقّربني منه، كان يق���راأ اأربعة اأجزاء يومًيا، اأّما 

يف �سهر رم�سان فكان يقراأ ع�سرة اأجزاٍء يومًيا.

�للقطــة �لر�بعــة: روحانّيــة كالمــه ر�ســو�ن �هلل تعــاىل 
عليه:

من ي�سمع كالم���ه تاأ�سره )روحانّية( وا�سح���ة، كثرون يتحّدثون، 
ويف حديثه���م عل���م وفك���ر ومعرف���ة وثقاف���ة اإّل اأّن كالمه���م ج���اّف م���ن 

)الّروحانّية(.

كلم���ات الإمام اخلميني )ر�سوان اهلل علي���ه( م�سحونٌة با�سراقاٍت 
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روحانّي���ة ي�ست�سعره���ا كّل م���ن ُي�سغ���ي اإىل حديث الإمام، حّت���ى الذين ل 
يفهمون لغة الإمام تاأ�سرهم روحانّيته.

حت���ّدث اأحد املرافقني لالإمام حينما كان يف فرن�سا: )انتبهنا مّرة 
اإىل اأّن ع���دًدا م���ن اجلامعّي���ني الفرن�سّي���ني يح�سرون كّل ليل���ٍة لال�ستماع 
اإىل خطاب���ات الإمام ف�ساألناهم - بوا�سطة اأح���د الأخوة وكان ُيجيد اللغة 

الفرن�سّية - هل تعرفون اللغة الفار�سّية وتفهمون ما يقول الإمام؟

فاأجاب���وا: نح���ن ل نع���رف الفار�سّي���ة ول نفه���م �سيًئ���ا مّم���ا يقول 
الإمام.

ف�ساألناه���م: ملاذا حت�س���رون اإذن كّل ليلٍة اإىل هن���ا وت�ستمعون اإىل 
كالمه؟

ٍة عندم���ا نح�سر ون�سمع  فقال���وا: اإّننا ن�سعر بحال���ٍة روحانّيٍة خا�سّ
لكالمه...()1(.

))) الرجائي: قب�سات من �سرة الإمام اخلميني، الدار الإ�سالمّية/ بروت، لبنان، ترجمة جلنة 

الهدى.
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الربنامج اليومي 
يد اإلمام اخلميني 9 للسَّ

�لربنامج �ليومي لالإمام �خلميني:
1- الإم���ام اخلميني )ر�س���وان اهلل عليه( له برنام���ٌج يوميٌّ ثابٌت 
ُينّظم من خالله �سوؤونه اليومّية، وكان دقيًقا جًدا يف تنفيذ هذا الربنامج، 
يد  وم���ا كان ي�سغله �سيئ ع���ن تنفيذ برناجمه حّت���ى اأّن ا�ست�سهاد ابنه ال�سَّ
يد اأحمد: )عندما  م�سطف���ى مل ُيغ���رِّ �سيًئا من برناجمه، يقول ابن���ه ال�سَّ
يد م�سطف���ى مل نالحظ على وجه  �سم���ع الإمام خرب ا�ست�سهاد ول���ده ال�سَّ
الإمام اأّي اأثٍر لالأذى والقلق بل قال: )لقد وهبنا اهلل نعمة وقد ا�سرجعها 
الآن(، ومل ي�سم���ح له لهذا احلدث العظيم اأن يوجد اأدنى خلٍل يف برنامج 

درو�سه و�سالته ومطالعاته(.

يد اأحمد اخلمين���ي: )كان الإمام يف تل���ك اللحظة التي  وق���ال ال�سَّ
يد م�سطف���ى م�سغوًل بقراءة اأح���د الكتب، ومل  و�س���ل فيها خ���رب ابنه ال�سَّ

يتوّقف وا�ستمّر يف القراءة حتى اأنهى من الكتاب 300 �سفحة()1(.

))) الرجائي: قب�سات من �سرة الإمام اخلميني، الدار الإ�سالمّية/ بروت، لبنان، ترجمة جلنة 

الهدى.
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 2- ما هو الربنامج اليومي لالإمام اخلميني؟

  الإط���الع على هذا الربنامج يعّلمن���ا كيف يجب اأن ننّظم اأوقاتنا، 
والربجمة والتنظيم لالأوقات له معطياته الكبرة يف حياتنا:

 اأ- ال�ستفادة من الوقت. 
 ب- توظيف القدرات والّطاقات ب�سكٍل دقيق. 

 ج- املراقبة واملحا�سبة. 

 ما هي �أهّم فقر�ت هذ� �لربنامج؟
يدة زهراء ابنة الإمام )ر�س���وان اهلل عليه( عن هذا  حُتّدثن���ا ال�سَّ

الربنامج اليومي، نذكره ب�سيٍئ ي�سٍر من الت�سّرف والتعليق.

1- عن���د ال�ّساع���ة الثاني���ة بع���د منت�سف اللي���ل ي�ستيق���ظ الإمام 
اخلميني ليقوم باأعمال التهّجد والعبادة واأداء �سالة الليل )وي�ستمر حّتى 
طل���وع الفجر(، ويتخّللها فا�سلة ق�سرة تلي اإقامته �سالة الليل كان يقراأ 

فيها ال�ستفتاءات التي يجب اأن يراجعها بنف�سه.

 مل يرك الإمام اخلميني �سالة الليل اختياًرا.
ا  ُهْم َخْوًفا َوَطَمًعا َومِمَّ اِجِع َيْدُعوَن َربَّ 	•)َتَتَجاَف���ى ُجُنوُبُهْم َعْن امْلَ�سَ

َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن()1(.
. )َكاُنوا َقِلياًل ِمْن اللَّْيِل َما َيْهَجُعوَن * َوِباْلأَ�ْسَحاِر ُهْم َي�ْسَتْغِفُروَن()2(	•

))) ال�سجدة: اآية 16.

))) الذاريات: اآية 17- 18.
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. ًدا َوِقَياًما()1(	• ِهْم �ُسجَّ ِذيَن َيِبيُتوَن ِلَربِّ )َوالَّ
���ْن ُهَو َقاِنٌت اآَناَء اللَّْي���ِل �َساِجًدا َوَقاِئًما َيْح���َذُر اْلآِخَرَة َوَيْرُجو  	•)اأَمَّ

ِه()2(. َرْحَمَة َربِّ
. ُل* ُقْم اللَّْيَل اإِلَّ َقِلياًل...()3(	• مِّ )َيا اأَيَُّها امْلُزَّ

: )ركعت���ان ي�سّليهما العبُد يف ج���وِف الليِل خٌر  ع���ن النبي 4	•
ِمَن الّدنيا وما فيها..()4(.

2-  �سالة الفجر والّدعاء حّتى طلوع ال�ّسم�ض.
3- ا�سراحة حّتى ال�ّساعة ال�ساد�سة..

4- امل�سي ملّدة ن�سف �ساعة ي�ستغل خاللها بذكر اهلل.
5- تالوة القراآن، وكان حمافًظا على تالوة القراآن.

6- ثّم يتناول الإفطار قبل ال�ّساعة ال�سابعة.
7- يف ال�ّساعة ال�سابعة يدخل اإىل غرفة ال�ستقبال وتبداأ اللقاءات 

)ملّدة �ساعتني(: 
	•التوا�سل الّدائم مع الّنا�ض. 

	•يعي�ض هموم الّنا�ض وق�سايا الّنا�ض. 

8- يف ال�ّساع���ة التا�سع���ة مُيار�ض الإمام ريا�س���ة امل�سي ملّدة ن�سف 
�ساعة ي�ستغل خاللها بذكر اهلل.

))) الفرقان: اآية 64.

))) الزمر: اآية: 9.

))) املزّمل: اآية 1- 2.

))) اجلزائري: التحفة ال�سنّية )خمطوطة(، �ض 317، باب املنام.
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���ة لق���راءة  9-  يف التا�سع���ة والن�س���ف يدخ���ل اإىل غرفت���ه اخلا�سّ
التقارير التي ُتر�سل اإليه من اأنحاء البالد.

10- ا�سراح���ة القيلولة؛ ما بني العا�سرة وع�سر دقائق اإىل ال�ّساعة 
احلادية ع�سرة والن�س���ف ياأخذ ق�سًطا من الراحة )كان ي�سطجع فيها - 

رمبا ينام وقد يبقى م�ستيقًظا(.

11-  �سالة الّظهر والع�سر..  
الة: يبداأ بالو�سوء. ( ي�ستعد لل�سّ يف ال�ّساعة )11،30	•

	•ثّم يتلو القراآن.
	•ثّم يوؤدي �سالتي الّظهر والع�سر ونوافلهما.

12- اجللو�ض مع اأفراد العائلة:

الة فيجل����ض للتحّدث مع   يف ال�ّساع���ة ) 12،55( ينته���ي م���ن ال�سّ
اأفراد عائلته )ملّدة ع�سر دقائق(.

13- تناول طعام الغداء: 

يف ال�ّساع���ة الواح���دة وخم����ض دقائق، وبع���د النته���اء يتحّدث مع 
العائلة ملّدة ع�سر دقائق. 

14- قراءة التقارير اخلربّية، وال�ستماع اإىل اأخبار ال�ّساعة )2،00(.
15- ال�سراحة حتى ال�ّساعة الرابعة.

16- يف ال�ّساع���ة الرابعة مُيار����ض ريا�سة امل�سي ملّدة ن�سف �ساعة، 
ي�ستغل بذكر اهلل.
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17- قب���ل غروب ال�ّسم�ض ُيجّدد الو�سوء ويب���داأ بتالوة القراآن اإىل 
اأن تغرب ال�ّسم�ض، فيتهّياأ لإقامة �سالتي املغرب والع�ساء ونوافلهما. 

ة(.  18- املطالعة والقراءة )يدخل غرفته اخلا�سّ
	•يهتّم بقراءة الكتب املطبوعة حديًثا )قراءات الإمام متنوعة(.

حف واملجاّلت. 	•يهتّم بقراءة ال�سّ
	•ُيتابع برنامج التلفاز. 

	•ي�ستمع اإىل الأخبار بدّقة.
	•ي�ستمع اإىل التقارير اخلربّية.

	•يتابع املقابالت والت�سريحات. 
19- ثّم مُيار�ض بع�ض التمارين الريا�سّية ملّدة ربع �ساعة.

20- تناول طعام الع�ساء يف ال�ّساعة التا�سعة.
ة به  21- بع���د النته���اء من الع�ساء يق���وم ببع�ض الأعم���ال اخلا�سّ
يدة زهراء  ت�ستم���ّر اإىل العا�سرة اأو العا�سرة وع�سر دقائ���ق )مل حُتّدد ال�سَّ

ة!(. هذه الأعمال اخلا�سّ
22- بعدها يذهب اإىل غرفته للنوم اإىل الثانية بعد منت�سف الليل 

اإذ كان ينه�ض ل�سالة الليل.
23- كان الإم���ام اخلمين���ي )ر����ض( يت�س���ّدد يف �سب���ط واحرام 

املواعيد.

ل���و اأعطى اأحًدا موعًدا يف ال�ّساعة الثامن���ة - مثاًل -، وح�سر هذا 
ال�ّسخ����ض يف  ال�ّساعة الثامنة وخم����ض دقائق، يعتذر الإمام عن ا�ستقباله 
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لأّنه مل يلتزم باملوعد املحّدد، يقول له: 

اذهب الآن وتعال غًدا يف الثامنة..!

 �أهمّية �ملحافظة على �أوقات �ملو�عيد:
1- تعرّب عن �سدق الوعد. 

2- تعرّب عن دّقة الن�سباط.
3- تعرّب عن احرام الوقت.

4- احرام اأوقات الآخرين.   

18-5-2010.indd   52 19/05/2010   12:22:56 �



53
اإلمام اخلميني9
قراءٌة يف السرية واملنهج واملواقف

يد اإلمام اخلميني 9  السَّ
َرَفَض الّشهرة فأعطاه اهلل الّشهرة

 كان الإم���ام اخلميني يبتغي بكّل ما �سدر عنه مر�ساة اهلل تعاىل، 
ومل يكن طال���َب �سهرة، ويف حياته الكثر الكثر من ال�ّسواهد على هروبه 

من ال�ّسهرة، وهذه بع�ض �سواهد:

1- اأّلف كتابه املع���روف )ك�سف الأ�سرار(، ورف�ض اأن ُيكتب ا�سمه 
على الكتاب، وعّلل ذلك بقوله: )لقد اأّلفت هذا الكتاب ابتغاء مر�ساة اهلل 

ولي�ض طلًبا لل�ّسهرة(، اإّل اأّن اإرادة اهلل �ساءت اأن يظهر ا�سمه وينت�سر.

2- ت���وىل اأحد طلبته طب���ع كتابه )املكا�سب املحّرم���ة( وقد رف�ض 
الإمام اأن يكتب ا�سمه يف الكتاب، فطلب منه اأن يكتب ا�سمه فقال: )كاّل، 
ل حاج���ة اإىل ذل���ك، املهم هو اأن ُتن�س���ر املباحث املوج���ودة فيه، ل حاجة 

ورة واإّل ل ُيطبع(. لذكر ال�سم، ُيطبع بهذه ال�سّ

قال مت���ويّل الّطبع: قلُت لالإمام: )اكتبوا �سّي���دي ا�سمكم فيه على 
الأق���ل من اأجل اأن َيع���رف من لديه اإ�سكالت عل���ى الآراء الواردة �ساحب 

هذه الآراء(، فوافق وقال: )ح�سًنا، اإذا كان الأمر كذلك اكتب ا�سمي(.
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3- الإم���ام ما كان ياأذن بن�سر وتوزيع �س���وره: ما كان ي�سمح لأحٍد 
ور له، خ�سي���ة اأن ُي�ستفاد منها يف الدعاي���ة ملرجعّيته )كان  بالتق���اط ال�سّ

هذا الأمر قبل اندلع الثورة الإ�سالمّية(.

4- مل يك���ن ي�سع���ى اإىل ا�ستقطاب املريدي���ن واملوؤّيدين حوله، كان 
يهّم���ه اأن يلتّف الّنا�ض ح���ول )القيادة املرجعّية(، واأن يلت���ّف الّنا�ض حول 

الإ�سالم، اجلانب الّذاتي ل مُيثِّل �سيًئا كبًرا عنده.

اأق���ام عدٌد من ك�سب���ة طهران ماأدبة غ���داٍء مبنا�سبة اإطالق �سراح 
الإم���ام من الإقام���ة اجلربّية، وقد ح�سر الإمام ه���ذه املاأدبة التي حتّدث 
فيها اأحد الك�سب���ة وخاطب الإمام بقوله: لقد قام الك�سبة بهذا العمل من 

اأجل �سماحتكم.

فق���ال الإمام: )اإذا قد فعلوا �سطًطا وعبًث���ا... اإذا كان عملهم من 
اأجل اهلل فاأجرهم على اهلل، وعليهم اأن يقوموا بذلك، اأّما اإذا كان عملهم 

من اأجلي، فاإّنني لي�ض لدي ما اأعطيه لهم(.

5- كان يك���ره امل���دح والإط���راء: كان ي�ستدعي الذي���ن ُيبالغون يف 
مدح���ه يف خطاباتهم اأو يف مقابالتهم، ويعاتبه���م قائاًل: )ملاذا تتحّدثون 
باأم���وٍر ل واقع لها؟ ملاذا ت�سفوين فوق ما اأن���ا عليه؟ ملاذا تغالون يّف بهذه 

ورة؟(. ال�سّ

- يف اأح���د اللقاءات مدحه اأحد العلم���اء فتغّر وجه الإمام ثّم قال 
للمتحّدث: )اأرجو اأّل تغّرين هذه الكلمات، فل�ست �سوى اأحد اخلدمة(.
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- ق���ال لأح���د الأ�سخا�ض الذين بالغ���وا يف الإط���راء والّثناء عليه، 
والغ�س���ُب ظاهٌر عل���ى وجهه: )ما هذه الأو�ساف الت���ي تطلقونها ب�ساأين؟ 

ل�سُت اأنا الذي ت�سفونه بهذه الأو�ساف(. 

6- عندم���ا طب���ع كت���اب )حتري���ر الو�سيل���ة( و�سعوا عل���ى غالفه 
الألق���اب التي اعتادوا عل���ى و�سعها على الر�سائل العملّي���ة من اأمثال: اآية 
اهلل العظم���ى، وزعيم احلوزات العلمّية، ولك���ّن الإمام عندما عرف ذلك 

منع توزيع ن�سخ الكتاب وقال: )يجب اإزالة هذه الألقاب(.

���دارة يف املجال�ض العاّمة، فاإذا ح�سر  7- كان يتجّن���ب اأماكن ال�سّ
جمل����ض ع���زاء يجل����ض بهيئ���ة امل�ستم���ع الع���ادي، وبتوا�سع و�س���ط الطلبة 

الآخرين.

يد  ف اخلام�ض البتدائ���ي ر�سالًة اإىل ال�سَّ 8- بع���ث تالميذ يف ال�سّ
الإمام قالوا فيها: )لقد اأردنا اأن نكتب لكم ر�سالة نن�سحكم فيها، ولكّننا 
انتبهن���ا اإىل اأّن عملن���ا هذا خطاأٌ كبر ومع�سي���ة، لأّنك �سخ�ٌض عظيم ذو 
تقوى وورع، وقد حتّدي���ت ب�سموٍد قوى ال�ّسرق والغرب، واأنت ُتاهد الآن 
الق���وى ال�ّسيطانّي���ة، اأّما نح���ن فاأطفاٌل قد ل مُنّيز ب���ني اأيدينا اليمنى عن 

الي�سرى، فكيف نقنع اأنف�سنا باأن نن�سحكم؟!(.

وق���د كتب الإم���ام يف جواب هذه الر�سالة ر�سال���ة قال فيها: )ب�سم 
اهلل الّرحمن الّرحيم... اأبنائي الأعزاء والطّيبني، ما اأجمل اأن تكونوا قد 
كتبت���م يل الن�سيحة الت���ي كنتم تريدون كتابتها يل! نح���ن جميًعا بحاجٍة 
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للن�سيح���ة، ون�سيحتكم - اأّيه���ا الأعزاء - نقّية من الأغرا�ض �سادرة عن 
�سفاء قلب(.

9- كَتَبت فتاٌة ر�سال���ًة لالإمام قالت فيها: )يا اإمامنا، نحن نحّبك 
لأّنك حتّب اهلل، ونحن نرتبط بك لأّنك مرتبٌط باهلل(. 

ف���كان الإمام يقراأ هذه الكلمات وهو يبك���ي ويقول: )يا ليتني كنت 
مرتبًطا باهلل لكي تكون هذه الكلمات مطابقة للواقع()1(.

هذه بع�ض �سواهد ولقطات اخرناها من كتاب )قب�ساٌت من �سرة 
الإمام اخلميني( وهو غنيٌّ باملاّدة واملعلومات التي تناولت الأبعاد املتعّددة 
يف حي���اة الإم���ام اخلميني، فنتمّنى اأن يقراأ �سبابن���ا هذا الكتاب باأجزائه 
الأربعة لينفتحوا على �سيٍئ من فكر الإمام، و�سيٍئ من روح الإمام، و�سيٍئ 

من جهاد الإمام. 

وما اأحوج اأجيالنا يف هذا الع�سر اإىل اأن ترّبى من خالل عطاءات 
الإمام اخلميني الّربانّية يف زحمة التحّديات التي حُتاول اأن ُت�سادر هوّية 

هذه الأجيال الإميانّية والّروحّية والفكرّية.

))) الرجائي: قب�سات من �سرة الإمام اخلميني، الدار الإ�سالمّية/ بروت، لبنان، ترجمة جلنة 

الهدى.
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اإلمام اخلميني 9 
احلركّية واملشروع

	 ثورّية الإمام اخلميني.
	 حركّية الإ�سالم عند الإمام اخلميني.

	 الإمام اخلميني ُيزاوج بني الروحانّية وال�ّسيا�سة. 
	 الإمام اخلميني وم�سروع النهو�ض الإ�سالمّي.

	 الإمام اخلميني وامل�سروع ال�ّسيا�سّي.
	 خطاب الإمام اخلميني اإىل العلماء وطاّلب احلوزات.

	 الإمام اخلميني وق�سايا املراأة.
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ثوريّة اإلمام اخلميني 9

كان الإمام اخلميني )ر�سوان اهلل عليه( ثورًيا �سلًبا، اإّل اأّن ثورّية 
الإمام اخلميني )ر�سوان اهلل عليه( حتكمها جمموعة ركائز مهّمة، اأذكر 

منها:
•القراءة املو�سوعّية الواعّية. 	

•الب�سرة الفقهّية النا�سجة. 	
ادقة. •الّروحانّية الربانّية ال�سّ 	

ُنعطي تو�سيًحا �سريًعا لهذه الّركائز:

�لّركيزة �لأوىل: �لقر�ءة �ملو�سوعّية �لو�عّية:
مل تكن حركُة الإم���ام اخلميني )ر�سوان اهلل عليه( الثورّيُة حركًة 
مرتل���ًة، وحرك���ًة جماِزفًة، وحرك���ًة غبّيًة، اإمّن���ا كانت حرك���ًة مدرو�سًة، 
ْت  وحم�سوبًة، قد ا�ستوعبت كّل الواقع املو�سوعّي، والواقع ال�ّسيا�سّي، وَقَراأَ

بوعٍي كّل الّظروف، وكّل املعطيات.

كان���ت بع����ض القيادات الدينّي���ة وال�ّسيا�سّية يف اإي���ران متخّوفة كّل 
ة عندما �سالت الّدماء يف �سوارع طهران،  اخل���وف، وهلعة كّل الهلع وخا�سّ
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اأّما الإمام اخلمين���ي )ر�سوان اهلل عليه( فكان يقول: )اأعطوا مزيًدا من 
الّدم���اء(، لأّنه ميلك روؤي���ًة وا�سحًة جًدا لثورته وحلركت���ه، ولكّل نتائجها 
ومعطياتها، وميلك - كما �سنذكر يف الّركيزة الثانية - و�سوًحا يف املوقف 

ال�ّسرعي.

وكلُّ حرك���ٍة ثورّيٍة ل متلك هذه الروؤّية ول متلك هذا الو�سوح، فهي 
حركٌة طائ�سٌة منفلتٌة مغامرة، وهي حركٌة زائفٌة وتائهٌة وفا�سلة.

لي����ض البطول���ة وال�ّسجاع���ة اأن نتح���ّرك، اأن نث���ور ولك���ّن البطولة 
وال�ّسجاع���ة اأن نتح���ّرك حينما يفر����ض املوقف احلرك���ة، واأن نثور حينما 

يفر�ض املوقف اأن نثور، واإّل كانت احلركة تهّوًرا، وكانت الثورة مغامرة.

كث���ًرا ما ن���رّدد مقولة: احل�س���ني عّلمنا اأن نث���ور، �سحيٌح احل�سني 
عّلمن���ا اأن نث���ور، حينما تكون الثورة ه���ي اخليار، ورمّبا يك���ون اخليار اأن 

ُن�سامل على ح�ساب املبادئ والِقَيم والأهداف.

البع����ض يقول: اإّننا يجب اأن نكون ح�سينّيني ل ح�سنّيني، هذا كالٌم 
لي����ض �سحيًح���ا، اإّننا يج���ب اأن نكون ح�سينّي���ني وح�سنّي���ني، ُن�سامل حينما 

يفر�ض املوقف امل�ساملة، ونواجه حينما يفر�ض املوقف املواجهة.

فالإم���ام اخلميني )ر�س���وان اهلل عليه( ثار عندم���ا وجد اأّن خيار 
الّثورة هو اخليار ِوْفق كّل احل�سابات املو�سوعّية واحل�سابات ال�ّسيا�سّية.

ًدا، قراأ الأو�ساع يف اإيران ويف املنطقة،  لقد قراأ الإمام الأو�ساع جيِّ
ويف كّل العامل، و�سّخ�ض بدّقٍة طبيعة املواجهة مع القوى الكربى يف العامل 
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كم���ا حّدد بوع���ٍي واإدراٍك اأولويات حركته الثورّي���ة، فمن املرتكزات املهّمة 
لثورّية الإم���ام اخلميني )ر�سوان اهلل عليه( هذا الفهم ال�ّسيا�سّي حلركة 
الواق���ع، وهذه الق���راءة املو�سوعّية القادرة على ر�س���د كّل املوؤّثرات، وكّل 

املعطيات.

�لركيزة �لثانية: �لب�سرية �لفقهّية �لنا�سجة:
حينم���ا توّفر الإمام اخلميني على ق���راءٍة مو�سوعّيٍة واعّيٍة حلركة 
�ض يف عملّية  الواق���ع عاد اإىل ر�سيده )الفقهي( وهو الفقيه الب�سر املتمرِّ
الفقاهة والجته���اد، لي�ستنطق فهمه الجته���ادي وب�سرته الفقهّية، من 

اأجل اإنتاج املوقف ال�ّسرعّي يف احلركة والثورة والنطالق.

)الثورة - املواجه���ة - الت�سّدي( يف حاجٍة اإىل توّفر )املرّبرات(، 
ويف حاج���ٍة اإىل توّف���ر )الّظ���روف واملناخات املو�سوعّي���ة( ويف حاجٍة اإىل 

توّفر )ال�ّسرعّية(.

اإذا قراأن���ا )مواقف الأئّمة( من الثورات التي حتّركت يف ع�سرهم 
م���ن ِقَبل )ّث���وار علوّي���ني وغر علوّي���ني( واجه���وا اأنظمة احلك���م اجلائر 
وال�ّسيا�س���ات الّظاملة، جند اأّن هذه املواقف متعّددة ومتغايرة، ففي الوقت 
ال���ذي يُذّم وُيبارك الأئّم���ة )عليهم ال�ّسالم( - ب�سكٍل اأو اآخر - ثورات من 
قبي���ل )ثورة زيد بن علي( و)ثورة احل�سني �ساحب فخ( ح�سب ما جاء يف 

ادرة عنهم ÷. بع�ض الكلمات ال�سّ
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• فاإن  ادق ÷ اأّنه ق���ال: )ل تقولوا خرج زيد)1(	 فع���ن الإمام ال�سّ
زي���ًدا كان عاملً���ا، وكان �سدوًق���ا ومل يدعكم اإىل نف�س���ه، واإمّنا دعاكم اإىل 

الّر�سا من اآل حممد 4، ولو ظهر لوفى مبا دعاكم اإليه...()2(.

: )م�سى واهلل زيد عّمي واأ�سحابه �سهداء  • ويف كلمٍة اأخرى له ÷	
مثل ما م�سى عليه علّي بن اأبي طالب واأ�سحابه()3(.

• وهو يتحّدث عن زيد بن علي:  وجاء يف كلمة لالإمام الّر�سا ÷	
)فاإّن���ه كان من علماء اآل حممد غ�س���ب هلل عز وجل فجاهد اأعداءه حتى 

قتل يف �سبيله..()4(.

• بعد م���ا قتل احل�سني �ساحب فخ  ويف كلم���ٍة لالإمام الكاظم ÷	
الذي ثار �سّد العبا�سّيني �سنة 169ه�: )نعم اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون م�سى 
واهلل م�سلًم���ا �ساحًلا، �سّواًما قّواًما، اآم���ًرا باملعروف ناهًيا عن املنكر، ما 

كان يف اأهل بيته مثله...()5(.

يف الوق���ت الذي بارك واأيد الأئّمة )عليهم ال�ّسالم( هذه الثورات، 
ا، كما يف  فاإّنه���ّم نّددوا بث���وراٍت اأخرى قامت �سّد الأنظمة احلاكم���ة اأي�سً
)ثورة زيد الّن���ار يف الب�سرة( هذه الثورة �سجبها الأئّمة وندّدوا بقادتها، 

))) يعني زيد بن علّي بن احل�سني الذي حتّرك �سنة 122ه� �سّد احلكم الأموّي.

))) الكليني: الكايف: ج 8/ 264، الأمر باإلزام البيت قبل خروج ال�سفياين، ح 381. 

ادق ÷ ملقتل زيد  ���دوق: الأم���ايل: �ض 431، املجل�ض ال�ساد�ض واخلم�سون ، جزع ال�سّ ))) ال�سّ

، ح 1.
))) ال�سدوق: عيون اأخبار الر�سا: ج2/ 225، باب ما جاء عن الر�سا، ح 11.

))) الإ�سفهاين: مقاتل الطالبني: �ض 302.
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وكذلك ثورات اأخرى.

قد ُيقال: اإّن الأئّم���ة اإمّنا نّددوا بهذه الّثورات لأّنهم يعلمون بكونها 
ثورات فا�سلة لن حتّقق جناًحا.

اجل���واب: اإّن ثورة زيد بن علّي وثورة احل�سني �ساحب فخ كانتا من 
ا، رغم - كم���ا يقول ال�ّسهيد حممد  الّث���ورات الت���ي مل حتّقق انت�ساًرا اأي�سً
ن  در – اأّنها ا�ستطاعت اأن حُتافظ على �سمر الأّمة، واأن حُت�سّ باقر ال�سّ
اإرادتها �سّد التنازل املطلق لالأنظمة احلاكمة اجلائرة، وهذا ما ميكن اأن 

حتّققه كّل الثورات التي تنطلق يف مواجهة الأنظمة الّظاملة.

فلماذا هذا الختالف يف املواقف عند الأئّمة؟

يف فهم���ي اأّن الث���ورات املرتبطة بالقيادة ال�ّسرعّي���ة - قيادة الأئّمة 
يف ذلك - هي ثوراٌت قد حظيت بالتاأييد واملباركة من ِقَبل الأئّمة، واإن مل 
يكن وا�سًحا اأّنها انطلقت بتوجيه الأئّمة مبا�سرًة - كون الّظرف ال�ّسيا�سّي 
ل ي�سم���ح بذلك - واأّم���ا الثورات التي نّدد بها الأئّم���ة عليهم ال�ّسالم فهي 

ثوراٌت ل عالقة لها بالقيادة ال�ّسرعّية.

نخُل�ض اإىل الق���ول اأّن اأّي �سكٍل من اأ�سكال الّثورة واملواجهة يحتاج 
اإىل غطاء فقهّي �سرعّي.

اإّن ث���ورة الإمام اخلميني )ر�س���وان اهلل عليه( متلك هذا الغطاء، 
كون القائد لها وهو الإمام اخلميني )ر�سوان اهلل عليه( من كبار الفقهاء 

املتمّيزين البارزين املعروفني.
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ادقة: �لركيزة �لثالثة: �لّروحانّية �لّربانّية �ل�سّ
ق���د تد روحانّي���ًة جام���دًة راكدة، ويوج���د روحانّي���ون ل يعي�سون 
احلركّية والثورّية، وقد توجد حركّية وثورّية بال روحانّية، ويوجد حركّيون 
وثورّي���ون اإّل اأّنه���م غر روحانّي���ني، اأّم���ا اإذا نظرنا اإىل الإم���ام اخلميني 

)ر�سوان اهلل عليه(:

فه���و ميلك درجًة عالّية جًدا م���ن الثورّية، وميلك درجًة عالّيًة جًدا 
من الّروحانّية.

اإّن ثورّية الإمام اخلميني )ر�سوان اهلل عليه( وا�سحة كّل الو�سوح، 
وكذلك روحانّيته.
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حركّية اإلسالم عند 
يد اإلمام اخلميني 9 السَّ

الإم���ام اخلمين���ي )ر�سوان اهلل علي���ه( اأعطى لالإ�س���الم ح�سوًرا 
�سيا�سًي���ا قوًيا، بع���د اأن غّيبته اأنظمة احلكم زمًنا طوياًل، لقد راهن الكفر 
وال�ستكب���ار عل���ى اأّن الإ�سالم قد انته���ى �سيا�سًيا، وعل���ى اأّن علماء الّدين 
قد اأفل�سوا �سيا�سًي���ا، وعلى اأّن احلوزات قد ُدّجنت �سيا�سًيا، واأّن الأحزاب 
الإ�سالمّي���ة قد ف�سل���ت �سيا�سًيا، وعل���ى اأّن امل�ساجد قد ُجّم���دت �سيا�سًيا، 
وعلى اأّن ال�سعوب الإ�سالمّية قد ُخّدرت �سيا�سًيا، هذه كانت رهانات الكفر 
وال�ستكب���ار، اإّل اأّن الإم���ام اخلمين���ي بثورت���ه املبارك���ة، ونهو�سه العظيم 
ل���ب، واإميانه القوّي،  وحركت���ه اجلّب���ارة، و�سرخته املدّوي���ة، وجهاده ال�سّ
امدة، وثقته الكبرة باهلل ا�ستط���اع اأن ُي�سقط كّل رهانات  وعزميت���ه ال�سّ
الكفر وال�ستكبار، ف���اإذا بالإ�سالم قد عاد ح�سوًرا �سيا�سًيا �ساخًما، واإذا 
بعلم���اء الّدين يف مواق���ع ال�ّسيا�س���ة، واإذا باحلوزات الدينّي���ة يف مواجهة 
الت�س���ّدي ال�ّسيا�س���ّي، واإذا بالأح���زاب الإ�سالمّي���ة يعود اإليه���ا عنفوانها، 
ون�ساطاته���ا وقّوته���ا، وفاعلّيتها، واإذا بامل�ساج���د ت�ستعيد دورها الكبر يف 
الل النحراف والف�س���اد، ويف الت�سّدي  مواجه���ة م�سروعات الكف���ر وال�سّ
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ل���كّل حالت الهيمنة وال�ستالب، واإذا بال�سعوب الإ�سالمّية تتفّجر غ�سًبا، 
وترف�ض كّل اأ�سكال التمّيع والتخدير والتجميد، وكّل اأ�سكال الّذل واخلنوع 

وال�ست�سالم.

هكذا اأح���دث الإمام اخلميني زلزاًل �سيا�سًي���ا غّر كّل احل�سابات 
واملعادلت مّما اأ�ساب قوى ال�ستكبار يف العامل بال�سدمة والّذهول الأمر 
واب  الذي دفعه���ا اإىل التخّبط والرتباك واأفقدها الفع���ل واحلكمة وال�سّ
فانطلق���ت ب���كّل جنوٍن حت���ارب الّث���ورة الإ�سالمّي���ة معتم���دًة كًل الو�سائل 

والأ�ساليب، وكّل اخلدع والألعيب، وكّل الّد�سائ�ض واملوؤامرات.

اإّل اأّن ذل���ك مل ُي�سع���ف عزمي���ة الّث���ورة الإ�سالمّي���ة ومل يقّل���ل من 
�سالب���ة وعنفوان ال�ّسعب الإيراين، وا�ستم���ّر الإمام اخلميني يتحّدى قوى 
ال�ستكبار وعلى راأ�سها اأمريكا والتي عرّب عنها ب�)ال�ّسيطان الأكرب(، وقد 
اأ ال�ّسعب الإي���راين وجميع ال�ّسعوب الإ�سالمّية �سّد  ا�ستط���اع الإمام اأن يعبِّ
هذا ال�ّسيطان الأكرب و�سّد م�سروعاته اخلطرة التي حاول من خاللها اأن 
يهيمن على مقّدرات امل�سلمني وعلى ثرواتهم، وعلى كّل مكّوناتهم الثقافّية 

والقت�سادّية والأمنّية وال�ّسيا�سّية.

واإذا كانت اأنظم���ة احلكم وال�ّسيا�سة قد �سقطت يف قب�سة الهيمنة 
نة يف مواجهة ه���ذه الهيمنة، رغم  الأمريكّي���ة، ف���اإن ال�ّسعوب بقيت حم�سّ
وج���ود اخراقاٍت ثقافّي���ٍة واجتماعّي���ٍة و�سيا�سّيٍة متظه���رت يف موؤ�ّس�سات 

وجمعّيات وقوى واأحزاب.

18-5-2010.indd   66 19/05/2010   12:22:57 �



67
اإلمام اخلميني9
قراءٌة يف السرية واملنهج واملواقف

اإّن الإم���ام اخلميني واجه امل�سروع الأمريكي وواجه قوى ال�ستكبار 
متوكاًل كّل التوّكل على اهلل �سبحانه.

زاره بع���د انت�سار الثورة يا�سر عرفات فقال له الإمام: )اإذا اأردمت 
انق���اد ال�ّسع���ب الفل�سطين���ي فلن حتّققوه م���ن خالل الّلج���وء اإىل الإحتاد 
ال�ّسوفيت���ي اأو اأمري���كا اأو هذا الب���الط اأو ذاك، فالطريق لتحقيق ذلك هو 
التوّكل على اهلل وحمل ال�ّسيف وعندها �سيكون اهلل نا�سركم، و�ستدعمكم 

ا(. ال�ّسعوب اأي�سّ

البة يف مواجهة كّل من يحاول  لًبا كّل ال�سّ وكان الإمام اخلميني �سُ
الإ�س���اءة اإىل املقّد�س���ات الإ�سالمّية، ومن اأبرز الأمثل���ة موقفه من املرتّد 
�سلم���ان ر�س���دي اأ�سدر يف ذل���ك فتواه التاريخّي���ة والتي جاء فيه���ا: )اأُبّلغ 
امل�سلمني الغيارى يف جميع اأنحاء العامل اأّن موؤلف كتاب )اآيات �سيطانّية( 
والذي ق���د اأعّد ون�سر �س���ّد الإ�سالم والّنب���ّي والقراآن، كذل���ك النا�سرين 
واملّطلع���ني على حمت���واه هم حمكوم���ون بالإع���دام، واأريد م���ن امل�سلمني 
الغي���ارى يف اأّي نقطٍة كانوا فيه���ا اأن ُينّفذوا حكم الإعدام بحّقهم �سريًعا، 
كي ل يتجّراأ جمّددا اأّي �سخ�ضٍ وُيهني مقّد�سات امل�سلمني، واأّن كّل �سخ�ضٍ 

ُيقتل يف هذا الّطريق هو �سهيٌد اإن �ساء اهلل()1(.

))) الرجائي: قب�سات من �سرة الإمام اخلميني، الدار الإ�سالمية/ بروت، لبنان، ترجمة جلنة 

الهدى.
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اإلمام اخلميني 9
 يُزاوج بني الّروحانّية والّسياسة 

لق���د ا�ستط���اع الإمام اخلمين���ي ر�س���وان اهلل عليه اأن ُي���زاوج بني 
)الّروحانّية( و)ال�ّسيا�سة(: 

فم���ا اأحوج اأجيالن���ا اأن تقراأ الإمام اخلمين���ي )ر�سوان اهلل عليه( 
�سيا�سًيا من الّطراز الأول، وروحانًيا من الّطراز الأول، وفقيًها من الّطراز 
الأول، لي����ض �سعًب���ا اأن جن���د �سيا�سًي���ا من الّط���راز الأول، فالدني���ا مليئٌة 
بال�ّسيا�سّي���ني، ولي����ض �سعًب���ا اأن جند روحانًي���ا من الّط���راز الأول فالّدنيا 
فيها الكثر من الّروحانّيني، ولي�ض �سعًبا اأن جند فقيًها من الّطراز الأول 

فالّدنيا فيها الكثر من املتفّقهني. 

 ولك���ن اأن تت���زاوج ال�ّسيا�س���ة والّروحانّية والفقاه���ة ب�سكٍل حمكم، 
بحي���ث ُينتج هذا التزاوج �سيا�سًيا من الّطراز الأول، وروحانًيا من الّطراز 
عوبة، ولكّن  الأول، وفقيًه���ا من الّط���راز الأول، فهذه م�ساألٌة يف غاي���ة ال�سّ
احلي���اة ت�سهد من���اذج من هذا الّط���راز، ولعّل الإم���ام اخلميني )ر�سوان 
اهلل عليه( من اأبرز هذه النماذج، فكان ال�ّسيا�سّي الّروحايّن الفقيه وكان 

الّروحايّن ال�ّسيا�سّي الفقيه وكان الفقيه الّروحايّن ال�ّسيا�سّي. 
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يف ال�ّساحة املعا�سرة اتاهان خطران: 

التاه الأول: الّروحانّية الّراكدة: 

روحانّي���ٌة ترى يف الّدين حالًة منغلق���ًة ل تنفتح على الواقع الّثقايّف 
والجتماعّي وال�ّسيا�سّي. 

الة حالًة مف�سولًة عن حركة احلياة.  روحانّيٌة ترى يف ال�سّ

وم حالًة مف�سولًة عن حركة احلياة.  وترى يف ال�سّ

وترى يف الّدع���اء، يف الّذكر، يف تالوة القراآن حالٍت منف�سلًة عن 
حركة احلياة. 

)الّروحانّية ا�ستغراٌق يف العبادة ولكّنها العبادة الراكدة(: 
الة الّراكدة.  	 ا�ستغراٌق يف ال�سّ

	 ا�ستغراٌق يف الّذكر الّراكد. 
	 ا�ستغراٌق يف الّدعاء الّراكد. 

	 ا�ستغراٌق يف التالوة الّراكدة. 

هذا الّنمط من الفهم للّدين، وللعبادات، وللّروحانّية، فهٌم خاطٌئ 
جًدا. 

والذين يطرحون هذا الفهم منطان من الّنا�ض: 
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ا.  ا �سحيحاً  �لّنمط �لأول: �لذين ل يفهمون �لّدين فهماً
: )ق�سم ظهري اثنان:  • جاء يف احلديث عن الإمام ال�سادق ÷	

عامٌل متهّتك، وجاهٌل متن�ّسك()1(. 

ي���اع والنحراف،  فالع���امل املتهّت���ك يق���ود الّنا����ض اإىل الّتي���ه وال�سّ
وُيبعده���م ع���ن خّط اهلل تع���اىل، وح�سب تعب���ر بع�ض الأحادي���ث اأّن هذا 
الع���امل الفا�سق هو من )قّط���اع الطريق اإىل اهلل(، فاإذا كان قّطاع الّطرق 
ي�سلبون من الّنا�ض اأموالهم ورمّبا اأرواحهم، فاإّن العامل الفا�سق ي�سرق من 

الّنا�ض دينهم، ومينعهم من الو�سول اإىل اهلل تعاىل. 

ك هو الآخر ُي�سّكل خطًرا على الّدين، كونه ُيعطي  واجلاه���ل املتن�سِّ
���ورة امل�سّوه���ة البليدة للّدين، وُيعطي املرّبر لأع���داء الّدين اأن يّتهموا  ال�سّ

الّدين بالتخّلف واجلمود. 

• - يف و�سيته له - قال: )يا اأبا ذر  عن اأبي ذر عن ر�سول اهلل 4	
يطلع قوم من اأهل اجلنة اإىل قوم من اأهل النار فيقولون: ما اأدخلكم النار 
واإمّنا دخلن���ا اجلنة بف�سل تعليمكم وتاأديبكم؟ فيقول���ون: اإنا كنا ناأمركم 

باخلر ول نفعله()2(. 

�لّنمط �لثاين: �لذين يريدون �لإ�ساءة �إىل �لّدين: 
ومن ه���وؤلء )العلمانّيون( الذي���ن ُيطالبون باإق�س���اء الّدين بعيًدا 

))) الإح�سائي: عوايل اللئايل: ج 4/ 77، علماء اأمتي...، ح 64.

))) احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة: ج 16/ 152، باب حترمي اإ�سخاط اخلالق...، ح 12.
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ع���ن حركة الواقع الّثق���ايّف والجتماع���ّي وال�ّسيا�سّي، وُيطالب���ون باإق�ساء 
علم���اء الّدين وجميع امللتزمني بخّط الّدين عن مواقع العمل يف ال�ّساحات 

الجتماعّية وال�ّسيا�سّية. 

اأّن الّدي���ن لي����ض م���ن وظائف���ه الدخ���ول يف )ال�ّس���اأن  •بدع���وى  	
ال�ّسيا�سي(. 

•وبالت���ايل ل يحّق لعلماء الّدي���ن، ول للّدينيني الّتعاطي مع ال�ّساأن  	
ال�ّسيا�سّي. 

ل نريد هنا اأن نناق�ض هذا التاه فاأهدافه وغاياته وا�سحة. 

 التاه الثاين: �سيا�سّيون بال روحانّية: 

ويوؤم���ن ه���ذا التاه ب���اأّن امل�س���روع ال�ّسيا�سّي لي����ض يف حاجٍة اإىل 
)البعد الروحّي(، اأولويات ه���ذا امل�سروع: املجالت الثقافّية والجتماعّية 
والقت�سادّي���ة وال�ّسيا�سّي���ة، اإّن اخلط���اب الّروح���ّي ُيعّقد حرك���ة امل�سروع 
الإ�سالحّي، ثّم اإّن ق�ساي���ا الّروح والأخالق ق�سايا فردّيٌة لي�ض لها عالقٌة 

بحركة الواقع الجتماعّي.    

هذا التاه مرفو�ض متاًما: 

 : �أولاً
اإّن اأّي م�س���روٍع نه�س���وّي ل يعتمد )البعد الّروح���ّي الأخالقّي( هو 

م�سروع يحمل يف داخله عنا�سر )التاأّزم والنهيار(. 
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ْنًكا  •ق���ال تع���اىل: )َوَم���ْن اأَْعَر�َض َعْن ِذْك���ِري َفاإِنَّ َل���ُه َمِعي�َس���ًة �سَ 	
َوَنْح�ُسُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة اأَْعَمى()1(. 

لُّ  •قال تعاىل: )َوَمْن َكاَن يِف َهِذِه اأَْعَمى َفُهَو يِف اْلآَِخَرِة اأَْعَمى َواأَ�سَ 	
�َسِبياًل()2(. 

من هم الظالمّيون؟ 

هم الذين ابتعدوا عن منه���ج اهلل، واعتمدوا مناهج م�ستوردة من 
الغرب وال�ّسرق. 

	•ت�سّوروا م�سروًعا ثقافًيا بال اأخالٍق روحّية. 
	•ت�سّوروا م�سروًعا اجتماعيًّا بال اأخالٍق روحّية. 
	•ت�سّوروا م�سروًعا اقت�ساديًّا بال اأخالٍق روحّية. 

	•ت�سّوروا م�سروًعا �سيا�سًيا بال اأخالٍق روحّية. 

اإّن جمي���ع ه���ذه امل�سروعات �سوف تتحّول اإىل ك���وارَث خطرٍة على 
الأّمة. 

وهل اأزمة الواقع املعا�سر، الواقع الثقايّف والجتماعّي والقت�سادّي 
وال�ّسيا�سّي اإّل غياب )الّروحّية الّدينّية(. 

اأزمة هذا الواقع مثّقفون بال روحانّية دينّية. 
اأزمة هذا الواقع اقت�سادّيون بال روحانّية دينّية. 

اأزمة هذا الواقع هو �سيا�سّيون بال روحانّية دينّية. 

))) طه: اآية: 124.

))) الإ�سراء: اآية: 72.
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كما اأّن اأزمة ه���ذا الواقع روحانّية ل تتحّرك يف ال�ّساحات الثقافّية 
والجتماعّية والقت�سادّية وال�ّسيا�سّية. 

ا:  ثانياً
اإّن تفري���غ امل�سروع الإ�سالح���ّي والنه�سوّي م���ن امل�سمون الّروحّي 
ه���و م�س���ادرٌة خطرٌة لهوّية واأ�سال���ة الأّمة املنتمي���ة اإىل الّدين واىل ِقَيم 

الّدين. 

ولذلك ل ن�سّك اأبًدا اأّن م�سروعات التدمر الأخالقّي التي تتحّرك 
يف جمتمع���ات امل�سلمني، ه���ي م�سروعاٌت خمّطٌط لها م���ن اأجل م�سادرة 

هوّية ال�ّسعوب الإ�سالمّية، وحتطيم مناعتها الإميانّية والّروحّية. 

ا:  ثالثاً
اإّن عملّية الف�سل بني )ال�ّسيا�سة( و)الّروحانّية( ينتج لنا )�سا�سًة( 
ل يحملون )نب�ض( هذا ال�ّسعب املنتمي اإىل الإ�سالم عقيدًة و�سريعًة وروًحا 

وِقَيًما و�سلوًكا.

اخلب���ز اأحد هموم ه���ذا ال�ّسعب، ال�ّسكن اأحد هم���وم هذا ال�ّسعب، 
العدال���ة اأح���د هم���وم ه���ذا ال�ّسع���ب، احلّري���ة والكرامة اأحد هم���وم هذا 

ال�ّسعب.

الِقَيم الّروحّية والّدينّية من اأهم هموم هذا ال�ّسعب، فمن يت�سّدى 
وت املعربِّ  لق�سايا هذا ال�ّسعب يجب اأن يحمل كّل همومه، حتى يكون ال�سّ
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ر اأن يكون امل�س���روع ال�ّسيا�سّي  ع���ن نب�ض ه���ذا ال�ّسعب، ومن هنا كّن���ا ن�سّ
ي�ستجيب لكلِّ هموم ال�ّسعب.

واإذا مل ي�ستِجب امل�سروع ال�ّسيا�سّي لكّل هموم ال�ّسعب ولكّل مطالبه، 
وتطّلعاته احلقيقّية، اأ�سبح م�سروًعا مم�سوًخا ل ميكن لل�ّسعب اأن يتعاطى 

معه ويتجاوب معه.

من هنا كّنا ن�سّر اأن ال�ّسا�سة املت�سّدين يف اأّي موقٍع من املواقع اأن 
يحملوا هموم ال�ّسعب الّروحّية واملادّية مًعا. 

فال يحمل نب�ض هذا ال�ّسعب، من يتحّدث عن همومه املادّية وُيهمل 
همومه الّروحّية. 

ول يحم���ل نب�ض ه���ذا ال�ّسعب من يتح���ّدث عن هموم���ه الّروحّية، 
وُيهمل همومه املادّية. 

ه���ذا هو الدر����ض الكبر الذي ُيقّدمه لنا الإم���ام اخلميني العظيم 
ر�س���وان اهلل عليه، عا����ض هموم امل�سلم���ني يف العامل، همومه���م الّروحّية 
والّثقافّي���ة والجتماعّي���ة وال�ّسيا�سّي���ة والقت�سادّية، فا�ستط���اع اأن ُيعطي 
للّدي���ن ح�س���وره الواعي الأ�سيل يف حركة الأّم���ة، واأن ُيعطي للّدين قدرته 

على �سياغة امل�سروع ال�ّسيا�سّي املعا�سر. 

لقد ج�ّسد الإمام اخلميني )الن�سج ال�ّسيا�سّي(  يف اأعلى درجاته. 

وج�ّس���د )اللتزام الّروحّي( يف اأق�س���ى م�ستوياته، حّتى قالت عنه 
ي���دة الفا�سل���ة زوجته: )ط���وال )60( �سنة ع�سُت فيها م���ع الإمام مل  ال�سَّ
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اأَر من���ه مع�سي���ًة ول ملّرٍة واح���دة، وُيو�سينا دائًما: )اجته���دوا يف اجتناب 
احلات، فاجتهدوا اأن ل تع�سوا(،  املعا�س���ي، اإذا ما عجزمت عن عمل ال�سّ
وه���ذه ه���ي و�سّيته املحورّي���ة، هذا هو الإم���ام اخلميني، رج���ل ال�ّسيا�سة، 

ورجل الّروحانّية والتقوى والورع. 

يق���ول اآي���ة اهلل اإمامي كا�س���اين: )مع غ���روب �سم�ض ي���وم ال�سبت 
ال���ذي ُت���ويف فيه الإمام، ذهب���ُت اإىل امل�ست�سفى لزيارت���ه، ودخلت عليه يف 
ح���دود ال�ّساعة الثامنة، وكان مغم���ى عليه وقد اأو�سلوا ب���ه جهاز التنّف�ض 
ال�سطناع���ّي، فق���ال اأحد احلا�سرين: اإّنه وقت �س���الة املغرب يا �سّيدي، 
الة؟، وف���ور �سماعه لذلك اأفاق  ه���ل ياأتون مباء الو�س���وء لكي ُتقيموا ال�سّ
وفت���ح عينيه فجاأًة يف ظاهرٍة عجيبٍة للغاية ونط���ق بكلمٍة ثّم اأغلق عينيه، 

ومل اأ�سمع �سيًئا منه بعد ذلك(. 

ي���دة الفا�سل���ة زوجته: )راأي���ُت الإم���ام يف املنام وعليه  وتق���ول ال�سَّ
مالب����ض مرّتبة نظيف���ة وقد جل�ض ب�سكينٍة اأدب كما ه���ي عادته، فقلت له: 

كيف حالك هناك يا �سّيدي؟

اأج���اب: اإّن احل�س���اب �سدي���ٌد هن���ا ودقي���ق، فالتزموا ع���رى الّدقة 
والحتياط، قالها ثالث مرات، ثّم ا�ستيقظُت من نومي()1(.

))) الرجائي: قب�سات من �سرة الإمام اخلميني، الدار الإ�سالمّية/ بروت، لبنان، ترجمة جلنة 

الهدى.
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اإلمام اخلميني 9 
ومشروع النهوض اإلسالمّي

وهنا نوؤّكد على جمموعة نقاط:

�لنقطة �لأوىل: 
اإّن امل�سروع النه�سوّي عند الإمام اخلميني يرتكز على ثالث اأ�س�ٍض 

عاّمة:
الح »وهو الإ�سالم«. - الأ�سا�س الأول: املبداأ ال�سّ

احلة »وتتمّثل يف املرجعّية الدينّية    - الأ�سا����ض الثاين: القيادة ال�سّ
املوؤّهلة«.

احلة »وهي الأّم���ة املرتبطة باملبداأ  - الأ�سا����ض الثال���ث: الأّمة ال�سّ
احلة«. الح والقيادة ال�سّ ال�سّ

ه���ذه هي الأ�س����ض العاّمة مل�س���روع الّنهو����ض يف ه���ذا الع�سر، ول 
�س���ّك اأّن هذه الأ�س�ض يف حاج���ٍة اإىل �سوٍغ عمليٍّ ُيعطيها القدرة على اإنتاج 

مكّونات الّنهو�ض يف حركة الواقع.
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يف ال�ّساحة املعا�سرة تتحّرك اإ�سكالّية تّتهم اخلطاب الّدينّي يف هذا 
الع�سر باأّنه ل يطرح م�سروًعا للنهو�ض بواقع الأّمة يف مواجهة امل�سروعات 
الأخرى، ورمّبا تاوزت الإ�سكالّية عند البع�ض من العلمانّيني والالدينّيني 
لتّتهم الإ�سالم نف�سه باأّنه ل ميلك م�سروًعا نه�سوًيا �ساحًلا لهذا الع�سر، 
ل اأري���د اأن اأدخل يف جدٍل ونقٍد لهذه املق���ولت القا�سرة يف فهم الإ�سالم 
اأو العام���دة اإىل الإ�س���اءة والت�سويه، اإّن م�س���روع الُنهو�ض الإ�سالمّي الذي 
انطلق به الإمام اخلميني يف هذا الع�سر، وا�ستطاع من خالله اأن يوؤ�ّس�ض 
لدول���ة تعتم���د الإ�سالم، لأك���رب برهاٍن عل���ى زيف تلك املق���ولت، �سحيٌح 
عوب���ات، والإ�سكالت،  اأّن التجرب���ة واجهته���ا الكثر م���ن التعقيدات وال�سّ
وهذا اأمٌر طبيعّي ج���ًدا لتجربٍة فريدٍة حتّركت يف و�سط ح�ساراٍت خانقٍة 
فر�سته���ا قوى ال�ستكبار العاملي وعلى راأ�سها اأمريكا، ويف و�سط األغاٍم من 
الد�سائ����ض والف���نت واملوؤامرات التي نّف���ذت باأيدي املنافق���ني واحلاقدين 
رة مل ترك للتجربة اأن تلتقط اأنفا�سها  واملوتورين، اإ�سافة اإىل حرٍب مدمِّ

هذا اأوًل.

وثانًيا: اإّن م�سروًعا تغيرًيا على هذا امل�ستوى يهدف اإىل اإعادة بناء 
الواقع ال�سيا�سي والقت�سادّي والثقايّف والجتماعّي والربوّي والإعالمّي، 
ِوفَق منظوٍر جديٍد متاًما، يتنافى مع املنظور الذي هيمن طيلة هذا التاريخ 
الطوي���ل، واأنت���ج واقًعا �سيا�سًي���ا واقت�سادًي���ا واجتماعًيا وثقافًي���ا وتربوًيا 

واإعالمًيا حمكوًما لأفكار وقوانني وقيم م�ستوردة من ثقافاٍت اأخرى.

وثالًث���ا: اإنَّ الت�سفيات والغتيالت املتالحق���ة التي طالت الكوادر 
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الكب���رة واملوؤّهلة من ِقَبل اأعداء الثورة الإ�سالمّي���ة، خلقت فراًغا كان له 
اأثره على م�سار التجربة وانطالقاتها العملّية.

ورابًعا: اإنَّ الكثر مّم���ن ت�سّلموا م�سوؤوليات التجربة يف العديد من 
مواقعها وموؤ�ّس�ساتها رمّبا مل يرتقوا اإىل م�ستوى اأهداف الّثورة، اإن مل يكن 

البع�ض غر موؤمن بتلك الأهداف مّما خلق اإرباًكا يف حركة امل�سروع.

وخام�ًسا: ورغم كّل ذلك فاإّن ما اأنتجه م�سروع النُّهو�ض الذي قاده 
الإمام اخلميني من خالل الّثورة واإقامة الدولة، قد حّقق اإجنازاٍت كبرًة 
جًدا، اإّل اأّن الإعالم امل�ساّد للّثورة الإ�سالمّية حاول اأن ي�ستنفر كّل و�سائله 
واأدواته من اأجل ت�سويه الّثورة، والإ�ساءة اإىل �سمعتها، وت�سخيم الأخطاء، 

والتعتيم على املنجزات والت�سوي�ض على كّل املعطيات.

و�ساد�ًس���ا: لو �سّلمنا - ج���دًل - اأّن التجربة الإ�سالمّية يف اإيران قد 
ف�سل���ت- ح�س���ب ما يزعم اأعداوؤه���ا- فلماذا ل يكون امل�س���وؤول عن ف�سلها 
العوام���ل املو�سوعّي���ة امل�س���اّدة للتجربة يف الداخ���ل واخل���ارج ولي�ض لأّن 
التجرب���ة الإ�سالمّية فا�سلة، ولو �سّلمن���ا اأّن تربًة هنا اأو تربًة هناك قد 

ف�سلت فهل هذا يعني ف�سل الإ�سالم نف�سه كما تّدعي الكتابات املعادية؟

�لنقطة �لثانية: 
مكّون���ات امل�س���روع النه�سوّي عن���د الإمام اخلمين���ي )ر�سوان اهلل 

عليه(:

 ل نه���دف من خالل ه���ذه النقطة درا�سة املكّون���ات، فهذا ل يّت�سع 
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ل���ه مقام احلديث هنا، واإمّنا نهدف اإىل و�سع خطوٍط عاّمة لهذا امل�سروع 
النه�سوي عند الإمام اخلميني وهذه اخلطوط اأو املكّونات هي:

)1( �ملكّون �لعقيدّي: 
املك���ّون العقيدي هو الأ�سا�ض الأول مل�سروع النُّهو�ض الإ�سالمّي عند 
الإم���ام اخلميني، وهذا الأ�سا�ض هو الذي يعطي للم�سروع هويته الإميانّية 

ومُيايزه عن اأّي م�سروٍع اآخر.

وقد حّذر الإمام اخلمين���ي يف خطاباته وكلماته وكتاباته امل�سلمني 
من النقي���اد للم�سروعات الثقافّية والجتماعّي���ة وال�ّسيا�سّية التي تتنافى 
م���ع مكّوناتن���ا العقيدّية، والتي تكّر����ض روؤى ومفاهيم ت�سط���دم مع روؤانا 

ومفاهيمنا  الإميانّية.

وطال���ب الإمام اخلميني احل���وزات والعلم���اء واملفّكرين واملثّقفني 
وجماهر الأّمة بالت�س���ّدي لكّل امل�سروعات املناه�سة واملعادية لالإ�سالم، 
وع���دم النخداع بالعناوين الكبرة التي حتمله���ا هذه امل�سروعات، وُيرّوج 
حافة وو�سائ���ل الإعالم من اأجل الهيمنة عل���ى عقول اأجيالنا  له���ا يف ال�سّ

و�سبابنا واأبناء اأّمت��نا.

)2( �ملكّون �لفكرّي و�لثقايّف: 
وقد اأّك���د م�سروع النُّهو����ض عند الإمام اخلمين���ي على )امل�سمون 
الفك���رّي، الثقايّف( امل�ستنبط من امل�س���ادر الإ�سالمّية الأ�سيلة، كما حّذر 
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ا  )ر�سوان اهلل علي���ه( من اخراقات الّثقافة الوافدة الت���ي ُت�سّكل تناق�سً
مع مكّوناتنا الثقافّية الأ�سيلة.

)3( �ملكّون �لفقهّي: 
ال�سريع���ة الإ�سالمّي���ة ه���ي م�سدر الت�سري���ع يف م�س���روع النُّهو�ض 
الإ�سالم���ّي عند الإم���ام اخلميني، فالأح���كام والقوانني الت���ي تتنافى مع 
اأح���كام ال�سريع���ة الإ�سالمّية مرفو�سٌة متاًما يف ه���ذا امل�سروع ول فرق يف 
ذل���ك بني اأح���كام وقوانني ُتنظم �س���وؤون الفرد اأو ُتنظم �س���وؤون الأ�سرة اأو 

تنظم ال�سوؤون الجتماعّية اأو القت�سادّية اأو ال�ّسيا�سّية اأو اأّي �ساأٍن اآخر.

)4( �ملكّون �لروحّي �لأخالقّي: 
ال�سبغ���ة الّروحّي���ة الأخالقّية مكّوٌن اأ�سا����ٌض يف امل�سروع الّنه�سوي 
الإ�سالمّي عند الإم���ام اخلميني )ر�سوان اهلل عليه(، وقد اأّكد على ذلك 

كثًرا يف خطاباته وكتاباته وكلماته.

ف���ال قيم���ة - عند الإم���ام اخلمين���ي - لأّي حرك���ٍة ثقافّيٍة ل حتمل 
م�سموًنا روحًيا اأخالقًيا.

ول قيمة لأيِّ حركٍة اجتماعّيٍة ل حتمل م�سموًنا روحًيا اأخالقًيا.
ول قيمة لأيِّ حركٍة اقت�سادّيٍة ل حتمل م�سموًنا روحًيا اأخالقًيا.

ول قيمة لأيِّ حركٍة �سيا�سّيٍة ل حتمل م�سموًنا روحًيا اأخالقًيا.
ول قيم���ة لأّي حرك���ٍة تربوّي���ٍة، اإعالمّي���ٍة، فنّيٍة، �سياحّي���ٍة ل حتمل 

م�سموًنا روحًيا اأخالقًيا.
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وحينم���ا اأّكدت خطابات الإم���ام اخلميني على امل�سم���ون الّروحّي 
الأخالقي، فقد برهن �سلوك الإم���ام عن اأروع منوذٍج لالإن�سان الّروحايّن 
الأخالق���ّي يف هذا الع�سر، اإّن الذين ُيطالبون بنهو�ٍض ثقايفٍّ اأو اجتماعيٍّ 
اأو اقت�س���اديٍّ اأو �سيا�س���يٍّ اأو ترب���ويٍّ اأو اإعالم���يٍّ مف�س���وًل ع���ن امل�سمون 
الّروحّي الأخالقّي؛ يق���ودون اأّمتنا و�سعوبنا وواقعنا اإىل منزلقاٍت خطرٍة 

ومدّمرة.

)5( �ملكّون �لجتماعّي: 
وهن���ا نلتقي يف م�س���روع النُّهو�ض عند الإم���ام اخلميني مبجموعة 

مفرداٍت هاّمٍة ُيحاول امل�سروع اأن ي�سوغها ِوْفَق امل�سمون الإ�سالمّي:

الِقَيم الجتماعّية، الأع���راف الجتماعّية، العالقات الجتماعّية، 
املوؤ�ّس�س���ات الجتماعّية، ق�سايا ال�ّسباب، ق�ساي���ا الأ�سرة، وق�سايا اأخرى 

هاّمة.

)6( �ملكّون �ل�ّسيا�سّي: 
ُي�سّكل املف�سل ال�ّسيا�سّي املف�سل الأبرز يف م�سروع الإمام اخلميني 
ل لنهجه ال�ّسيا�سّي بالتاأكيد  الّنه�سوي، وقد حاول الإمام اخلميني اأن يوؤ�سّ

على:

1- م�سوؤولّية علماء �لّدين يف �لت�سّدي لل�ّساأن �ل�ّسيا�سّي:
 وق���د اعترب الرويج ملقول���ة ف�سل الّدي���ن عن ال�ّسيا�س���ة، وابتعاد 
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علماء الّدين عن التدّخل يف ال�ّسيا�سة من �سنع امل�ستعمرين واألعيبهم.

ج���اء يف بع����ض خطاب���ات الإمام اخلمين���ي: »اإّن م���ا تتناقله بع�ض 
الأل�سن من �سرورة ف�سل الّدين عن ال�ّسيا�سة، واأّن علماء الإ�سالم ل ينبغي 
اأن يتدّخل���وا يف ال�ّسوؤون ال�ّسيا�سّي���ة والجتماعّية هو من �سنع امل�ستعمرين 
واألعيبهم، فال يتف���ّوه بذلك اإّل من ل دين له، اأفكانت ال�سيا�سة منف�سلًة 
ع���ن الّدي���ن اأبان ع�سر النبّي الأك���رم 4، اأفكان البع����ض اآنذاك عاملًا 

دينًيا والآخر �سيا�سًيا؟

اإمّنا رّوج امل�ستعم���رون وجالوزتهم املتخاذلون ذلك الكالم؛ ليناأوا 
بالّدي���ن بعي���ًدا عن مع���رك احلياة وممار�س���ة دوره يف الأم���ور الدنيوّية، 
وتنظيم �سوؤون املجتمع���ات الإ�سالمّية، وليبعدوا علماء الإ�سالم عن الأّمة 
يف نه�ستها و�سعيها لتحقي���ق حرّياتها وك�سب ا�ستقاللها، ويف هذه احلالة 

�سيمّهد ال�سبيل اأمامهم للت�سّلط علينا ونهب ثرواتنا«.

وليــة  مبــد�أ  و�عتمــاد  �لإ�سالمّيــة  للحكومــة  �لتاأ�سي�ــس   -2
�لفقيه: 

وللفقهاء يف حتديد دائرة ولية الفقيه عّدة اتاهات:

�لجتاه �لأول: 

ُي�سّي���ق دائ���رة الولية وُيحّدده���ا �سم���ن: الق�ساء، رعاي���ة �سوؤون 
القا�سرين، اإدارة �سوؤون الأوقاف العاّمة، الأمور احل�سبّية.
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�لجتاه �لثاين:

ُيعط���ي للفقه���اء بالإ�ساف���ة اإىل امله���ام ال�سابق���ة �سالحّي���ة اإقامة 
احل���دود ال�ّسرعّية يف ع�سر الَغْيبة الك���ربى كالق�سا�ض وقطع يد ال�ّسارق 

ورجم الّزاين اأو جلده...اإلخ.

�لجتاه �لثالث: 

���ع دائرة ولية الفقيه، فُيعطي للفقهاء الولية ال�ّسرعّية العاّمة  ُيو�سِّ
يف �س���وؤون امل�سلم���ني ال�ّسيا�سّي���ة والجتماعّي���ة والربوّي���ة والقت�سادّي���ة 

واحلربّية والتنظيمّية واحلياتّية ب�سكٍل عام.

يد  وق���د تبّنى ه���ذا التاه الأخر الإم���ام اخلميني وال�ّسهي���د ال�سَّ
در وفقهاء اآخرون. حممد باقر ال�سّ

والولي���ة املطلق���ة للفقيه ل تعن���ي ال�ستب���داد والت�سّل���ط والهيمنة 
اخلا�سع���ة ملزاجّي���ة الفقيه، واإمّنا ه���ي وليٌة حمكوم���ٌة ملجموعة �سوابط 
وابط  ومعاي���ر متى ُفقدت اأو ُفقد بع�سها �سقطت الولي���ة، ومن اأهّم ال�سّ

واملعاير:
	•التزام الفقيه بالقانون الإ�سالمّي.
	•احلفاظ على امل�سلحة الإ�سالمّية.

	•احلفاظ على م�سلحة امل�سلمني.

3- �ملرجعّية: �لفقه، �لثورة، �لدولة:
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انطلق الإمام اخلميني باملرجعّية الدينّية يف م�ساراٍت ثالثة: 
اأ- الفقه

ب- الّثورة
ج-الّدولة.

وهكذا اأعطى للمرجعّي���ة الدينّية ح�سورها احلقيقّي يف كّل الواقع 
الّروحّي والفقهّي والّثقايّف والجتماعّي وال�ّسيا�سّي.

4- �لهتمــام بق�سايا �مل�سلمني �لكربى وعلى ر�أ�س هذه �لق�سايا 
ق�سّية فل�سطني:

ًزا، ودع���ا اإىل يوم   فق���د اأعطاها الإم���ام اخلميني اهتماًم���ا متميِّ
القد����ض العاملّي )اآخر جمعة من �سهر رم�س���ان(، جاء يف خطاٍب لالإمام 
اخلمين���ي: »اإّنني اأعترب ي���وم القد�ض يوم الإ�سالم، وي���وم الّر�سول الأكرم 
4 وي���وم تعبئة الّطاقات ليخرج امل�سلمني من العزلة املفرو�سة عليهم، 
ويقف���وا بوجه الأجانب بكّل قّوٍة ومق���درة«، اأراد الإمام اخلميني اأن ُيعطي 
للق�سّي���ة الفل�سطينّية »عقائدّيته���ا«، لأّن انهزام���ات وانتكا�سات اأكرث من 
ن�سف ق���رن مّرت باأّمتن���ا يف �سراعها م���ع العدو ال�سهي���وين كان ب�سبب 

غياب »العقائدّية الإميانّية«.

ومن املفارقات اأن يكون اليهودّي الغا�سب لأر�سنا ُيقاتل وهو يحمل 
�سع���ار »العقائدّية التلموذّية« الزائف���ة، وبع�ض مثّقفي هذه الأّمة املتغّربني 

يّتهم الفكر الّدينّي القراآيّن باأّنه �سبب انهزاماتنا ونك�ساتنا.
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م���ط من املثّقفني املزّيفني  الإم���ام اخلميني اأراد اأن ُيواجه هذا النَّ
الذين هم م�سدر بالءات هذه الأّمة، وم�سدر اأزماتها و�سياعها.

ل خطاب �لوحدة عنــد �لإمام �خلميني �أحد مكّونات  5- وُي�ســكِّ
�مل�سروع �لّنه�سوي: 

وق���د ت�ّسد ه���ذا اخلطاب يف الّدعوة اإىل »اأ�سب���وع الوحدة«، وكان 
له���ذه الدعوة الّربانّي���ة املباركة دورها الكبر يف مواجه���ة كّل م�سروعات 

التفتيت والتفريق التي حُتّركها القوى املناه�سة لهذه الأّمة ووحدتها. 
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اإلمام اخلميني 9 
واملشروع الّسياسّي

العنوان الذي اأحاول اأن اأُقاربه يف هذا اللقاء هو )الإمام اخلميني 
وامل�سروع ال�ّسيا�سّي(، واأقول »املُقاربة« فقط؛ لأّن عنواًنا يف هذا احلجم ل 

تتي�ّسر معاجلته يف لقاٍء حمدود.. 

يف مقاربت���ي لهذا العن���وان اأحاول اأن اأتناول ب�س���كٍل عاجٍل النقاط 
التالية:

	•مقولة الّثورة ومقولة الّدولة.
	•كيف تاأ�ّس�ض امل�سروع ال�ّسيا�سّي عند الإمام اخلميني؟

	•املرجعّية والولية.
	•جمل�ض اخلرباء �سمان لوحدة القيادة.

	•ولية الفقيه لي�ست �سلطًة دكتاتورّيًة.

)1( مقولة �لّثورة ومقولة �لّدولة:
هن���اك اإ�سكالّي���ة تق���ول: باأّن عقي���دة النتظ���ار عّطل���ت )امل�سروع 

ال�ّسيا�سّي( عند ال�ّسيعة يف ع�سر الغيبة..
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ولكي نفه���م الإ�سكالّية ب�سكٍل اأو�سح نعط���ي تعريًفا مب�ّسًطا لبع�ض 
امل�سطلحات: 

	•عقي���دة النتظ���ار: وتعني اأّن ال�ّسيع���ة يوؤمنون ب���اأّن املهدّي من اآل 
البي���ت �سوف يظه���ر يف اآخر الّزمان فيمالأ الأر����ض ق�سًطا وعدًل 
كم���ا ُملئت ظلًما وجوًرا، لذلك فهم يعي�سون النتظار لذلك اليوم 

املوعود.
	•ع�س���ر الغيبة: الع�سر الذي يكون فيه الإمام املهدّي غائًبا َغْيبته 
غرى حتى  الكربى، وهو الع�سر الذي ميتّد من انتهاء الَغْيبة ال�سّ

بداية ع�سر الّظهور.
	•امل�سروع ال�ّسيا�سّي: العمل من اأجل اإقامة الّدولة الإ�سالمّية.

بعد التو�سيح نعود لطرح الإ�سكالّية من جديد:

تقول �لإ�سكالّية:

اإّن ال�ّسيعة يعتقدون بَغْيبة الإمام املهدّي الذي �سوف يظهر يف اآخر 
الّزم���ان وُيقيم دولة احلّق والعدل، لذلك فه���م ينتظرون تلك الّدولة مّما 
عّط���ل عنده���م اأّي عمٍل ث���ورّي اأو �سيا�سّي من اأجل اإقام���ة دولة اإ�سالمّية، 
حيث اأّن هذا امل�سروع جمّمد حتى يظهر الإمام املهدّي...، ل�سُت يف �سدد 
مناق�س���ة ه���ذه الإ�سكالّية والتي لدين���ا عليها جمموعة مالحظ���ات، واإمّنا 
اكتفي بالقول: اإّن م�س���روع الإمام اخلميني ال�ّسيا�سّي قد برهن على خطاأ 

هذه الإ�سكالّية..
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اإّن الإم���ام انطل���ق يف م�سروعه م���ن »مبداأ النتظ���ار« حيث اأعطاه 
ح ذلك بعد قليل. م�سمونه احلقيقّي، كما �سنو�سّ

اأق���ول: اإّن امل�سروع ال�ّسيا�سّي عند الإمام اخلميني ا�ستطاع اأن ُينتج 
مقولتني خطرتني:

�لأوىل: مقولة �لّثورة..

لق���د اّدعت الإ�سكالّية اأّن عقل النتظار قد عّطل »مقولة الّثورة« يف 
الواق���ع ال�ّسيعي، مّما خل���ق لديهم �سلاًل ثورًيا، وكان ه���ذا ال�ّسلل مدعوًما 

برواياٍت من�سوبٍة اإىل الأئّمة من اأهل البيت 2.

 • ���ادق ÷: »كّل رايٍة ُترَفع َقبل قياِم القائِم ÷	 عن الإمام ال�سّ
اِحُبها طاغوٌت ُيعَبُد من دوِن اهلِل عّز وجّل«)1(. ف�سَ

فالإم���ام اخلميني حينما قام بثورته املباركة كان على معرفٍة تاّمة 
بتل���ك الّروايات الناهية ع���ن اخلروج يف ع�سر الَغْيبة، فهو يرى اأّن الكثر 
حيح منها، فيمكن  م���ن تلك الّروايات �سعيف���ٌة ل ُيعتمد عليها، واأّم���ا ال�سّ
ال���ة املنحرفة عن طريق  اإعطاوؤه���ا معنًى ل ينطبق اإّل عل���ى الّثورات ال�سّ
حيحة �سدرت عن الإمام الباقر والإمام  الهدى، واإّل فبع�ض الّروايات ال�سّ
���ادق 1، وق���د بارك الأئّم���ة ÷ ثورة زيٍد بن عل���ّي وثورة احل�سني  ال�سّ
�ساح���ب فخ، وكان خروجهما بعد �سدور الّروايات الناهية من ِقَبل الإمام 

الباقر ÷...

))) الكليني: الكايف: ج 8 / 295، املالحم والفنت، ح 452.
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وخ���روج احل�سني �ساحب فٍخ بعد �سدور الّروايات الناهية من ِقَبل 
ادق ÷.. الإمام ال�سّ

الإمام اخلميني على ب�سرٍة بتلك الّروايات وقد انطلق بثورِته واثًقا 
كّل الّثقة مب�سروعّية عمله، وهو الفقيه الكبر العارف بالأدّلة ال�ّسرعّية.

وهكذا اأّكدت حركت���ه املباركة �سّحة مقولة الّثورة يف ع�سر الَغْيبة 
متى ما توّفرت �سروطها الكاملة.

وكذل���ك اأ�سقطت ثورته الإ�سالمّية مزاعم اأولئك الذين يّدعون اأّن 
عقيدة النتظار يف الوعي ال�ّسيعي قد خلقت �سلاًل ثوريًّا.

�لثانية: مقولة �لدولة..

وا�ستط���اع الإمام اخلميني من خالل م�سروع���ه ال�ّسيا�سّي اأّن يوؤّكد 
حيح، وبذلك اأَ�سقَطْت ما زعموه  )مقولة الّدولة( ِوفق املنظور الفقهّي ال�سّ

من اأّن )م�سروع الّدولة( عند ال�ّسيعة معّطٌل حّتى ظهور الإمام املهدّي.

)2(كيف تاأ�ّس�س �مل�سروع �ل�ّسيا�سّي عند �لإمام �خلميني؟
اعتمد الإمام اخلميني )ر�سوان اهلل عليه( يف النطالق مب�سروعه 
ل له فقهًيا بدرجٍة  ال�ّسيا�س���ّي على )مبداأ ولية الفقيه العاّم���ة( والذي اأ�سّ

معّمقٍة ومو�ّسعٍة يف بحثه املعروف حول )احلكومة الإ�سالمّية(.

يف البحوث الفقهّية طرح هذا ال�ّسوؤال:
هل ميلك الفقهاء الولية العاّمة على �سوؤون امل�سلمني؟
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وبتعبٍر اآخر:
هل ميلك الفقهاء �سلطة القرار يف ال�ّسوؤون العاّمة لالأّمة؟

يف الإجاب���ة الفقهّي���ة عن هذا ال�ّس���وؤال توجد جمموع���ة نظرّيات، 
اأختار منها ثالث نظرّيات:

�لنظرّية �لأوىل:
ل ُتعط���ي الفقهاء هذه الولية العاّمة، وتق�س���ر مهاّمهم يف الأمور 

التالية:
	•الإفتاء وبيان الأحكام.

	•الق�ساء وف�سل اخل�سومات.
املقّد����ض  ال�ّس���ارع  ير�س���ى  ل  )الت���ي  الأم���ور احل�سبّي���ة  	•بع����ض 

بتعطيلها(

�لنظرّية �لثانّية: 
ُتعط���ي الفقهاء وليًة عاّمة، ولكن يف حدود م���ا يتوّقف عليه حفظ 
نظام الدولة الإ�سالمّية، فاإذا قامت دولة اإ�سالمّية فهي يف حاجٍة اأن يكون 
عل���ى راأ�سه���ا فقيٌه ميلك �سلطة القرار يف ال�ّس���وؤون العاّمة من اأجل حماية 

هذه احلكومة القائمة.

�لنظرّية �لثالثة:
ُتعط���ي للفقه���اء )وليًة عاّم���ًة مطلق���ًة( فالفقهاء )ن���ّواب الإمام 
الحّيات القيادّية( ما  امله���دّي( يف النظرّية ال�ّسيعّية، فيملكون م���ن )ال�سّ
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ميلكه )الإمام املع�سوم( اإّل ما ثبت اخت�سا�سه بالإمام.
ات الإمامة. الع�سمة والّن�ض اخلا�ّض من خمت�سّ 1 -

ولي���ة الإمام املع�س���وم وقيادته دائمٌة حّتى بع���د مماته بخالف  2 -
ولية الفقيه.

الإمام اأوىل باملوؤمنني من اأنف�سهم ولي�ض كذلك الفقيه... 3 -

فه���ذه النظرّية تو�ّسع دائ���رة ولية الفقيه لتمت���ّد اإىل جميع �سوؤون 
والقت�سادّي���ة  والجتماعّي���ة  والثقافّي���ة  والربوّي���ة  الّروحّي���ة  امل�سلم���ني 

وال�ّسيا�سّية والتنظيمّية واحلربّية واحلياتّية ب�سكٍل عاّم.

هذه النظرّية يتبّناها الإمام اخلميني وقد ا�ستوعب اأدّلتها الفقهّية 
يف كتاب���ه )احلكومة الإ�سالمّية( فالفقيه - ِوفق هذه النظرّية - من�سوٌب 
ا( وهذا هو الفارق بني  من ِقَبل الإمام )ن�سًبا عاًما( ولي�ض )ن�سًبا خا�سًّ
غرى ( والنياب���ة العاّمة يف ع�سر  ���ة يف ع�سر الَغْيبة ال�سّ )النياب���ة اخلا�سّ

الَغْيبة الكربى...

وتاأ�سي�ًس���ا على )مبداأ ولية الفقيه العاّمة( خُل�ض الإمام اخلميني 
اإىل نتيجتني مهّمتني جًدا:

�لنتيجة �لأوىل:

م�سروعّية اإقامة الّدولة الإ�سالمّية يف ع�سر الَغْيبة.
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�لنتيجة �لثانية: 

وجوب العمل من اأجل اإقامة الّدولة الإ�سالمّية يف ع�سر الَغْيبة.

)3( �ملرجعّية و�لولية:
- املرجعّية )موقع التقليد(.

- الولية )موقع القيادة(.

هل ي�سرتط وحدة �ملرجعّية و�لقيادة؟
هناك اتاهان:

�لجتاه �لأول:
يذهب اإىل �سرورة الوحدة بني املرجعّية والولية، حتى ل تقع الأّمة 
يف ارتب���اٍك نتيج���ة الختالف بني )املرجع( و)ال���ويل(، فمن اأجل حماية 

م�سالح الأّمة والّدولة يجب اأن يتوّحد املوقعان )املرجعّية والولية(.

وُيو�جه هذ� �لر�أي �لإ�سكال �لتايل:

بناًء على ا�سراط الأعلمّية يف مرجع التقليد: 

، اإّل اأّنه ل ميلك القدرة على اإدارة  	 فقد تتوّفر الأعلمّية يف �سخ�ضٍ
�سوؤون الأّمة فهو ي�سلح )ملرجعّية التقليد( ول ي�سلح )ملوقع الولية(.

، اإّل اأّنه لي�ض  	 وق���د تتوّفر �س���روط )الولية والقيادة( يف �سخ����ضٍ
الأعلم.
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نعم على مبنى من ل ي�سرط )الأعلمّية( يف مرجع التقليد، ل يِرد 
الإ�سكال املذكور.

�لجتاه �لثاين:

ُيفّكك بني املرجعّية والولية:

أ- فاإذا كان هن���اك ا�سراٌط لالأعلمّية فه���و يف )مرجعّية التقليد( 
ولي����ض يف )الولي���ة( نعم ُي�س���رط يف )الولي���ة( اأن يك���ون املت�سّدي هو 

)الفقيه الأقدر على اإدارة �سوؤون الأّمة(.

ب- املرجعّية تقبل التعّددّية بخالف الولية والقيادة، فِمَن املمكن اأن 
يوج���د عّدة مراجع يف ع�سٍر واح���د، ويف بلٍد واحد، اإّما لختالف القناعة 

يف الأعلمّية اأو لعدم ا�سراط الأعلمّية...

اأّم���ا الولية والقيادة فال تقب���ل التعّددّية فيجب اأن تكون واحدًة يف 
البلد الواحد، ويف الع�سر الواحد، لأّن التعّددّية هنا تعني انهيار الّنظام، 

وتعني الفو�سى، وتعني الت�سّتت.

اإ�س���كاٌل ُيواجه الراأي القائل بالتفكيك بني املرجعّية والولية: ماذا 
اإذا اختلف املرجع والقائد؟

�جلو�ب على هذ� �لإ�سكال:

الختالف بني املرجع والويل على نحوين:
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�لنحو �لأول: 

الختالف يف الأح���كام الفردّية، وهنا الوظيف���ة اأن يعتمد كّل فرٍد 
راأَي مرجعه يف التقليد.

�لنحو �لثاين: 
الختالف يف ق�سايا تقع يف دائرة )ال�سوؤون العاّمة الولئّية(.

مث���ال ذلك: م�ساأل���ة احلرب وال�سل���ح، هنا يجب اللت���زام بقرار )الويل 
الفقيه(. 

)4( جمل�س �خلرب�ء �سماٌن لوحدة �لقيادة:
يا�س���ّي ال���ذي انطلق به الإم���ام اخلمين���ي واأقام من  امل�س���روع ال�سِّ
ة ما يّت�سل باأمر  خالله )دول���ًة اإ�سالمّيًة( مل يركه بال حت�س���ني، وخا�سّ

)القيادة(.

يف املرحلة الأوىل لقيام الّدولة الإ�سالمّية كان الإمام اخلميني هو 
)املتعنّي لهذا الأمر( حيث ل يناف�سه اأحد، وقد ارت�ساه ال�ّسعب، وا�ستجاب له.

ث���ّم ت�سّكل )جمل�ض اخل���رباء( وي�سّم نخبًة متمّي���زًة من الفقهاء، 
وهذا املجل�ض منتخٌب من ِقَبل ال�ّسعب.

مهاّم هذ� �ملجل�س:

اختيار القيادة الكفوءة املوؤّهلة )الويل الفقيه(: وقد اختار هذا  1 -
يد اخلامنئي حفظه اهلل( خليفًة لالإمام اخلميني لتوىّل هذا  املجل�ض )ال�سَّ

ال�صهيد ال�صدر9 يتحّدى كّل امل�صاومات

18-5-2010.indd   95 19/05/2010   12:22:58 �



96

املن�سب، فحني يتعّدد الفقهاء، فال بّد من اختيار واحٍد منهم ِوْفق مقيا�ض 
الأف�سلّي���ة، وال���ذي يقوم به���ذا الختيار ه���و »الأّمة« من خ���الل )جمل�ض 

يد القائد اخلامنئي. اخلرباء( املنتخب، وقد مّت ذلك بالن�سبة لل�سَّ

الرقاب���ة امل�ستمّرة على اأداء القيادة »ال���ويل الفقيه« وعلى بقاء  2 -
ال�ّس���روط التي �سّكلت الأ�سا�ض لختيار القيادة، واإذا ثبت لهذا املجل�ض اأّن 
»الويل الفقيه« الذي مّت اختياره فقد ال�ّسروط املطلوبة فيه اأو فقد بع�سها 
اأو وج���د من هو اأرجح منه، واأقدر، فاإّن جمل����ض اخلرباء يتحّمل م�سوؤولية 

الإعالن عن �سلب �سالحية هذا القائد وتعيني قائٍد جديد.

اإب���داء امل�سورة للقي���ادة، ودعمه���ا واإ�سناده���ا لأداء م�سوؤولّيتها  3 -
عبة. الكبرة ووظائفها ال�سّ

: )5( ولية �لفقيه لي�ست �سلطةاً دكتاتورّيةاً
حتاول الكتابات امل�س���اّدة للم�سروع الإ�سالمّي اأن ُت�سيئ اإىل »مبداأ 
ولية الفقيه«، حينما ُت�سّوره باأّنه �سكٌل من اأ�سكال الدكتاتورّية، حيث يكون 
الق���رار الأوحد للويل الفقي���ه، وهذا ما مُتار�سه اأنظم���ة احلكم امل�ستبّدة، 

حيث الهيمنة املطلقة للحاكم الأوحد.

لنا مالحظاٌت على هذا الكالم:

�ملالحظة �لأوىل:
ِوْفق الأمنوذج الوحيد الذي ج�ّسد اأطروحة )ولية الفقيه( هو)اأمنوذج 
الّدول���ة الإ�سالمّي���ة يف اإيران( وق���د مار�ض فقيهان عادلن ه���ذه الولية:
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- 1 الإم���ام اخلميني )ر�سوان اهلل علي���ه(، وقد ت�سّدى لقيادة هذه 
التجرب���ة، فهل وجد يف ممار�سات���ه التطبيقّية ما يعرّب عن نهج ا�ستبدادّي 

دكتاتورّي؟

يد اخلامنئ���ي، ول زال مُيار����ض دور )الويل  - 2 خليف���ة القائ���د ال�سَّ
الفقيه( دون اأن يظهر اأّي �سكٍل من اأ�سكال املمار�سة الدكتاتورّية.

�ملالحظة �لثانية:
تق���ّدم اأّن الويل الفقيه هو الذي ترت�سيه الأّمة مبا�سرًة، كما حدث 
ي���د الإمام اخلميني، اأو يتم اختياره م���ن ِقَبل جمل�ض اخلرباء، والذي  لل�سَّ

ياأتي عن طريق النتخاب ال�ّسعبّي.

فهل ُي�سّكل هذا نهًجا دكتاتورًيا يف تعيني )احلاكم(؟

�ملالحظة �لثالثة:
ال���ويل الفقي���ه خا�سٌع لرقاب���ة الأّمة، ولرقاب���ة )جمل�ض اخلرباء( 
ومل�س���ورة اأع�سائه، وقد تقّدم الق���ول اأّن جمل�ض اخلرباء له �سالحية عزل 

)الويل الفقيه( يف بع�ض احلالت.

�ملالحظة �لر�بعة:
الويل الفقي���ه يجب اأن يتوّفر على جمموعة �س���روٍط م�سّددٍة جًدا، 

ت�سقط �سالحيته اإذا فقد بع�سها. 
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اأهم هذه ال�سروط:

�ل�سرط �لأول: 

اأن ميل���ك كف���اءًة فقهّيًة اجتهادّي���ًة توؤّهله له���ذا املن�سب اخلطر: 
فال���ويل الفقيه حينما يريد اأن يّتخذ قراًرا، فاإّن هذا القرار �سيكون قراًرا 
�سرعًي���ا، اجتهادًي���ا معتم���ًدا على الكت���اب وال�ّسنة وامل�س���ادر الت�سريعّية، 
ورمّبا احتاج الويل الفقيه يف ت�سخي�ض املو�سوعات اإىل ا�ست�سارة اخلرباء 
�س���ني املوثوقني مّم���ا يجعل القرار حمكوًما لروؤي���ٍة فقهّيٍة دقيقة،  املتخ�سّ

وحل�ساباٍت مو�سوعّيٍة موثوقٍة، ولي�ض خا�سًعا ملزاجاٍت ذاتّيٍة �سخ�سّية.

زٌة يف ال�ّسوؤون  وُي�سّدد هنا اأن تكون للويل الفقيه قدرٌة اجتهادّيٌة متميِّ
العاّم���ة، حيث اأّنه هو الذي ُيحّدد الروؤية الفقهّية يف جميع ق�سايا الّدولة، 

واأّما الروؤية املو�سوعّية فيحّددها اأ�سحاب الخت�سا�سات كما ذكرنا.

اإىل جان���ب الكفاءة الجتهادّية يحتاج ال���ويل الفقيه اأن يكون على 
درج���ٍة كبرٍة م���ن الوعي بق�سايا الع�س���ر وح�سب تعبر بع����ض الّروايات 
)ع���ارٌف بزمانه( وهذا يوؤّهله اأن يكون احلا�سر دائًما يف ق�سايا امل�سلمني 
على كّل امل�ستويات الفقهّية والّروحّية والثقافّية والجتماعّية وال�ّسيا�سّية.

�ل�ّسرط �لثاين: 

اأن يتوّف���ر ال���ويل الفقي���ه عل���ى درجٍة عالي���ٍة من العدال���ة والتقوى 
الح.. وال�سّ
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يد الإمام اخلمين���ي يف تعريف )العدالة( حيث توجد  ويت�س���ّدد ال�سَّ
عّدة تعريفاٍت للعدالة:

	•�لتعريف �لأول: 

»العدال���ة عبارٌة عن ال�ستقامة يف ج���اّدة ال�ّسريعة املقّد�سة، وعدم 
النح���راف عنها مييًنا و�سماًل، باأن ل يرتكب مع�سيًة برك واجٍب اأو فعل 
يد اخلوئي )ر�سوان  حراٍم من دون عذٍر �سرعّي«. هذا التعريف يعتمده ال�سَّ

اهلل عليه(. )منهاج ال�ساحلني ج1: 9 ط الكويت(.

�لتعريف �لثاين: 	•

»العدال���ة عبارٌة ع���ن ال�ستقام���ة على �س���رع الإ�س���الم وطريقته، 
�سريط���ة اأن تكون هذه ال�ستقامة طبيعًة ثابتًة للعادل متاًما كالعادة«. هذا 
���در. )الفتاوى الوا�سحة �ض120 ط  يد ال�سّ التعري���ف يعتمده ال�ّسهيد ال�سَّ

بروت(

�لتعريف �لثالث:	• 

»العدال���ة عبارٌة ع���ن ملكٍة را�سخٍة باعثٍة عل���ى مالزمة التقوى من 
ترك املحّرمات وفعل الواجب���ات«. هذا التعريف يعتمده الإمام اخلميني. 

)حترير الو�سيلة 1: 10 ط دار الأ�سواء(.

ه���ذه هي العدالة املطلوبة م���ن كّل متدّين ملتزم، اأّما الويل الفقيه 
ال���ذي يكون يف موقع القيادة، ه���ذا املوقع املحفوف باأخطر املنزلقات فهو 

يف حاجٍة اإىل درجٍة اأكرب واأكرب من العدالة والتقوى..
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�ل�سرط �لثالث: 

..  ويتمّثل هذا املوؤّهل يف  اأن يتوّف���ر الويل الفقيه عل���ى موؤهٍل قياديٍّ
اأمرين:

�لأمر �لأول: �لوعي �لقيادّي.. 

اأن ميلك الويل الفقيه ذهنيًة قادرًة على اأن ت�ستوعب حركة الواقع 
بكّل امتداداته، وحاجاته، و�سرورّياته، وحتدّياته.

الأمر الثاين: املمار�سة القيادّية.. 

املمار�س���ة القيادّي���ة الق���ادرة عل���ى توجيه حرك���ة الواق���ع الّروحّي 
والّثقايّف والجتماعّي وال�ّسيا�سّي.

�ملالحظة �خلام�سة:

الدول���ة الإ�سالمّية اخلا�سعة لولية الفقيه تتح���ّرك �سمن هيكلّيٍة 
حمكومٍة ملجموعة �سلطاٍت ت�سريعّيٍة، وتنفيذّيٍة وق�سائّيٍة، ود�ستوٍر تعاقدّي، 

ورئا�سٍة منتخبٍة من ِقَبل ال�ّسعب.

بع���د هذه القراءة ملكّون���ات امل�سروع ال�ّسيا�سّي ال���ذي يعتمد )ولية 
الفقي���ه( هل ت�سّح تلك الّدعاوى الت���ي تّتهم نظام ولية الفقيه باأّنه نظاٌم 
دكتات���ورّي..؟! وحت���ى اأح���دث الأنظم���ة الدميقراطّية يف الع���امل ل متلك 

املمّيزات املتقّدمة التي يتوّفر عليها )نظام ولية الفقيه(.
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خطاب اإلمام اخلميني 9
 إىل العلماء وطّلاب احلوزات

حر����ض الإم���ام اخلميني على توجي���ه خطاباته اإىل علم���اء الّدين 
نف م���ن الّنا�ض م���ن تاأث���راٍت خطرٍة  وط���اّلب احل���وزات مل���ا له���ذا ال�سّ
ج���ًدا – اإيجابًيا اأو �سلبًيا – على الأّمة، فبمق���دار �سالح اأو ف�ساد العلماء 
ا�ض واأخالقهم و�سلوكهم وكّل  وط���اّلب احلوزات ينعك�ض ذلك على دين النَّ
التزاماته���م، اإذا كان العلماء وطاّلب احل���وزات رّبانّيني قادوا الّنا�ض اإىل 
طري���ق اهلل تعاىل، واإذا كانوا اأ�سحاب دين���ا وهوى وم�سالح قادوا الّنا�ض 

اإىل طريق ال�ّسيطان.

• اأّنه قال:  ُروي عّن ر�سول اهلل 4	
»اأوح���ى اهلل اإىل بع����ض اأنبيائ���ه ق���ل للذي���ن يتفّقهون لغ���ر الدين 
ويتعلمون لغر العمل، ويطلبون الدنيا لغر الآخرة، يلب�سون للّنا�ض م�سوك 
الكبا����ض، وقلوبهم كقلوب الّذئاب، األ�سنته���م اأحلى من الع�سل، واأعمالهم 
اأم���ّر من ال�سرب: اإياي يخادعون؟ وب���ي ي�ستهزوؤون؟ لأتيحّن لهم فتنًة تذر 

احلكيم حراًنا«)1(.

))) املجل�سي: بحار الأنوار 1/ 224، كتاب العلم، ب7، ح15.
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• اأّنه قال:  وروي عن النبّي 4	
»علم���اء هذه الأّمة رجالن: رجٌل اآت���اه اهلل علًما فبذله للّنا�ض، ومل 
ياأخ���ذ علي���ه طعًما، ومل ي�س���ر به ثمًنا، فذل���ك ي�ستغفر له حيت���ان البحر، 
ودواّب ال���رب، والط���ر يف جّو ال�ّسماء، ويقدم عل���ى اهلل �سّيًدا �سريًفا حتى 
ُيراف���ق املر�سلني...، ورج���ٌل اآتاه اهلل علًما فبخل به ع���ن عباد اهلل، واأخذ 
عليه طعًما، و�سرى به ثمًنا فذلك ُيلجم يوم القيامة بلجاٍم من نار، وينادي 
مناد: هذا الذي اآتاه اهلل علًما، فبخل به عن عباد اهلل، واأخذ عليه طعًما، 

وا�سرى به ثمًنا، وكذلك حتى يفرغ من احل�ساب«)1(.

نق���ف مع اأحد بيانات الإمام اخلمين���ي )ر�سوان اهلل عليه( املهّمة 
املوّجه اإىل علماء الّدين وطاّلب احلوزات، وقد حتّدث الإمام يف هذا البيان 

عن نقاٍط خطرٍة ومهّمٍة جًدا ميكن تلخي�سها يف املحورين التاليني:

�ملحور �لأول: 
حتّدث فيه الإمام عن املوقع الكبر لعلماء الّدين واحلوزات:

وخال�سة ما اأّكد عليه الإمام اخلميني يف هذا املحور:

: اإّن العلماء الّر�سالّيني كانوا على مدى التاريخ قاعدة الإ�سالم  �أولاً
احل�سين���ة يف مواجه���ة الهجم���ات والنحرافات، وهك���ذا كانت احلوزات 

احلامي واحلار�ض للّدين �سّد كّل التحريفات والت�سويهات والتحّديات.

ــا: اإّن العلم���اء املجاهدي���ن ه���م �سن���د املحروم���ني وم���الذ  ثانياً

))) ال�سهيد الثاين: منية املريد، �ض 136، اإخال�ض النّية هلل.
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امل�ست�سعفني، فجهاد هوؤلء العلمّي والثقايّف اأف�سل من دماء ال�ّسهداء، وقد 
حتّمل���وا يف كّل ع�سٍر اأ�س���كال الأذى واملرارة دفاًعا عن املقّد�سات الدينّية 
والوطنّية، وحتّملوا ال�ّسجون والنف���ي والعذاب والتجريح والتعري�ض، وقد 

قّدموا �سهداء عظاًما قرابني للح�سرة املقّد�سة.

ثالثــا: اإّن علماء الإ�سالم هم طليعة الّثوار وطليعة ال�ّسهداء، فال 
ت���د ثورًة جماهرّي���ًة اإ�سالمّيًة اإّل وكانت احل���وزات الدينّية هي املبادرة 

لل�ّسهادة والت�سحية فيها.

ر�بعــا: اإّن العلماء املجاهدين العامل���ني هم الهدف الأول لأعداء 
الإ�سالم، ولكّل القوى املت�سّلطة على ال�ّسعوب، فقد حتّركت اأيدي ال�ستعمار 
الغادر يف اأرجاء املعمورة من م�سر وباك�ستان واإىل اأفغان�ستان ولبنان واإىل 
العراق واحلجاز واإيران، والأرا�سي املغت�سبة، وتوّجهت اإىل علماء الّدين 
املجاهدي���ن املناه�سني لل�ّسرق والغ���رب، وامل�ستندين اإىل مبادئ الإ�سالم 

املحمدي الأ�سيل.

الّدني���ا،  تاأ�سره���م به���ارج  العلم���اء املخل�س���ني ل  اإّن  خام�ســا: 
وزخارفه���ا، واإغراءاتها، فهم املبدئّيون الذين ل ُي�ساومون ول يراجعون، 

ول تخدعهم املنا�سب واملواقع، ول يهّمهم اجلاه وال�ّسهرة واملظاهر.

�ملحور �لثاين: 
وهن���ا حّذر الإمام اخلميني من بع�ض الأمناط املح�سوبة على �سلك 

العلماء واحلوزات وهي ت�سّكل خطًرا على الّدين والأّمة.
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1- حّذر )ر�سوان اهلل عليه( من )العلماء العماّلء(، والذين عرّب 
عنهم الإمام اخلميني ب� )الأفاعي(، حيث قال: 

»فعل���ى الأع���زاء طلب���ة العلوم الدينّي���ة اأن ل يغفل���وا ول حلظًة عن 
جوا الإ�سالم  ه���ذه الأفاعي ذات الّظاهر احل�سن امل�سّل، فه���وؤلء هم مروِّ
الأمريك���ي واأعداء ر�سول اهلل 4، اأفال ينبغي اأن يحفظ الطلبة الأعزاء 

وحدتهم يف مواجهة هذه الأفاعي«.

2- وحّذر الإمام اخلميني من )العلماء املت�سّللني(، واأ�سلوب الت�سّلل 
اإىل اأو�ساط العلماء واحل���وزات من اأخطر الأ�ساليب التي اعتمدها اأعداء 

الّدين يف مواجهة العلماء املجاهدين، جاء يف خطاب الإمام قوله: 

»يف الق���رن املعا�س���ر عندم���ا مل حتّقق حرب���ة الإره���اب والتهديد 
الفاعلّية املطلوبة عمد ال�ستكبار اإىل تقوية اأ�سلوب الت�سّلل واخلداع، واأول 
واأه���م خط���وة يف ذلك املجال كان���ت عملّية زرع �سعار )ف�س���ل الّدين عن 
ال�ّسيا�س���ة(، ومع الأ�سف فاإّن هذه احلرب���ة  قد فعلت فعلها لدى احلوزات 
الدينّي���ة وعلمائها بحيث و�س���ل الأمر اإىل اعتبار التدّخ���ل يف ال�ّسيا�سة ل 

ينا�سب �ساأن الفقيه«.

3- وح���ّذر الإمام من )العلم���اء املتحّجرين( ومن كلماته يف ذلك: 
»اإّن م���ا قّطعته ه���ذه الفئة املتحّجرة م���ن اأنياط اأبيك���م ال�سيخ العجوز مل 
ت�ستطع اأبًدا اأن تقطعه �سغ���وط الآخرين علّي وامل�ساّق التي �سّببوها«، ويف 
ا قال الإم���ام: »وحًقا كان العلماء الأتقياء يبكون دًما يف  ه���ذا ال�ّسياق اأي�سً
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الغرب���ة والوحدة والأ�سر وهم ي���رون جمموعًة من اجلهلة واملخدوعني من 
املتظاهري���ن بالُقد�سّية؛ وهم ُي�سايرون اأمري���كا وخادمها ال�ّساه يف �سعيها 
ل�ستئ�سال جذور الإ�سالم والتدّين، فكيف ي�سايرونهم وهم يرتكبون هذه 

اخليانة العظمى...«.

ال�صهيد ال�صيد حممد باقر ال�صدر9 بالٌء وعناٌء يف اهلل
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اإلمام اخلميني 9
وقضايا املرأة

كان للم���راأة ح�سوٌر وا�سٌح يف م�س���روع الإمام اخلميني النه�سوّي، 
ولذل���ك كان له���ا ح�سورها الوا�سح يف ث���ورة الإمام اخلمين���ي، وكان لها 

ح�سورها الوا�سح يف دولة الإمام اخلميني.

لق���د �ساركت امل���راأة الإيرانّي���ة يف الّثورة، واأعط���ت دمها يف طريق 
ال�ّسهادة، وقّدمت اأبناءها قرابني على مذبح الّثورة.

�سمعن���ا الكث���ر الكثر عن ن�س���اٍء جماه���داٍت ج�ّس���دن اأروع اأمثلة 
مود والتحّدي والعط���اء والت�سحية من اأجل اأن تنت�سر ثورة الإ�سالم  ال�سّ

يف اإيران.

قالت اإحداه���ّن وهي تقف اأمام ج�سد ابنه���ا ال�ّسهيد توؤّبنه: »واهلل 
اأن اأرى ول���دي هذا ملفوًفا بكفن ال�ّسهادة اأحّب اإيّل من اأن اأراه لب�ًسا ثوب 
العر�ض والّزفاف«، اإّنها امراأٌة بكّل م�ساعرها وعواطفها واأحا�سي�سها تقف 
لب، فكم من الّرجال ميلكون �سمود و�سالبة هذه املراأة  ه���ذا املوقف ال�سّ

ابرة؟ املوؤمنة ال�سّ

وقال���ت امراأة اأخ���رى: »لقد اأعطيت ثالثًة م���ن اأولدي �سهداء من 
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اأج���ل اأن تنت�سر الّثورة املباركة، وبقي يل ول���دان اأمتّنى اأن اأقّدمهما على 
طريق ال�ّسهادة من اأجل حماية الّثورة وحماية خّط الإمام اخلميني«.

اأّي من���وذٍج م���ن الّن�س���اء ه���وؤلء اللوات���ي تت�ساغر اأم���ام هممهّن 
و�سمودهّن همم الّرجال الكبار و�سمودهم.

هك���ذا ا�ستطاع الإم���ام اخلمين���ي اأن ي�سوغ املراأة يف خ���ّط الّثورة 
وال�ّسه���ادة، ويف خّط العمل والبناء، فاأ�سبحت امل���راأة مُتار�ض دوًرا فاعاًل 
نًة بدينها وِقَيمها  يف كّل املواق���ع الثقافّية والجتماعّي���ة وال�ّسيا�سّية متح�سّ

واأخالقها وبكّل اأ�سالتها الإميانّية.

وهنا نقول اأّن م�سروعات النُّهو�ض بواقع املراأة والتي بداأت تتحّرك 
بق���وٍة يف جمتمعاتن���ا، اإذا مل تنطل���ق م���ن مكّوناتن���ا الإميانّي���ة والّروحّية 
ياع والتاأّزم  والّثقافّية فهي م�سروعاٌت لن تقود املراأة اإّل اإىل مزيٍد من ال�سّ

واخل�سران.

اإلمام اخلميني 9
 ويوم القدس العاملي:

	 خطاب القد�ض الإ�سكالت واملكّونات.
	 نداء يوم القد�ض.

	 كيف ن�سوغ خطاب الق�سّية الفل�سطينّية؟
	 كيف يجب اأن يتعاطى امل�سلمون مع يوم القد�ض العاملي؟

	 ملاذا يوم القد�ض يف هذا ال�سهر؟
	 يوم القد�ض العاملي واإ�سكالية النتماء الوطني.
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اإلمام اخلميني 9
 ويوم القدس العاملي:

	 خطاب القد�ض الإ�سكالت واملكّونات.
	 نداء يوم القد�ض.

	 كيف ن�سوغ خطاب الق�سّية الفل�سطينّية؟
	 كيف يجب اأن يتعاطى امل�سلمون مع يوم القد�ض العاملي؟

	 ملاذا يوم القد�ض يف هذا ال�سهر؟
	 يوم القد�ض العاملي واإ�سكالية النتماء الوطني.
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خطاب القدس 
اإلشكاالت واملكّونات)1(

خطاب �لإمام �لّر�حل:
جاء يف خطاٍب لالإمام اخلميني »ر�سوان اهلل عليه« اأّنه قال: »اإّنني 
اأعترب ي���وَم القد�ِض يوَم الإ�س���الم، ويوَم الّر�سول الأك���رِم »�سّلى اهلل عليه 
واآله«، ويوَم تعبئة الّطاقات، ليخرج امل�سلمون من العزلة املفرو�سة عليهم، 

ويقفوا بوجه الأجانب بكّل قوٍة ومقدرة«.

ه���ذا املقطع من خطاب الإم���ام اخلميني »ر�سوان اهلل عليه« يوؤّكد 
عل���ى �سرورة ح�سور الإ�س���الم يف كّل ق�سايا الأّم���ة الثقافّية والجتماعّية 

وال�ّسيا�سّية.

عبة التي حُت���اول اأن حُتا�سر الإ�سالم  فف���ي زحمة التحّدي���ات ال�سّ
وامل�سلم���ني يف ه���ذا الع�س���ر، ويف زحم���ة الإرها�س���ات ال�ّسدي���دة الت���ي 
اأنتج���ت الكثر م���ن الإرب���اكات يف واقع الأّم���ة، واأمام غطر�س���ة امل�سروع 
ال�ستكب���ارّي الّراهن ب���كّل �سياغات���ه ال�ّسيا�سّية والثقافّي���ة والقت�سادّية 

))) ن�ّض الكلمة التي اأُلقيت يف مركز املعار�ض يف الحتفال الذي نظمته جمعّية التوعية الإ�سالمّية 

مبنا�سبة يوم القد�ض العاملّي بتاريخ 27 �سهر رم�سان 1422ه� .
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والأمنّي���ة والع�سكرّي���ة، ويف ظّل خطاب���ات امل�سادرة وال�ست���الب وتغييب 
الهوّية والأ�سالة، وعند ه���ذه املنعطفات اخلطرة، حيث تزدحم )الروؤى 
والأيديولوجّي���ات( لإعادة )الت�سّكل احل�سارّي( مل�سار الأجيال املعا�سرة، 
وحي���ث تن�س���ط )ال�ستقطاب���ات الثقافّي���ة وال�ّسيا�سّية( لال�ستف���راد بكّل 
مكّونات املرحل���ة الّراهنة، ويف �سياقات الهيمن���ة وال�ّسيطرة وال�ستفراد، 
واإنت���اج البوؤ����ض واحلرم���ان ل���كّل ال�ّسع���وب امل�ست�سعف���ة و�سناع���ة املوت 
والّدم���ار يف كّل جمتمعات الإن�سان يف هذا الع�س���ر املاأزوم بكّل حتّدياته، 
واإرها�سات���ه، واإ�سكالت���ه، وا�ستالبات���ه، وا�ستقطابات���ه واأيديولوجّيات���ه، 

و�سراعاته، وتناق�ساته.

يج���ب اأن يك���ون )خلطاب الإ�س���الم( ح�سوره ووج���وده، واأن يكون 
خلط���اب الإ�سالم فاعلّيت���ه وحركّيته، واأن يكون خلط���اب الإ�سالم قدرته 

واإنتاجّيته، واأن يكون خلطاب الإ�سالم ت�سّكله و�سياغاته. 

واإذا كّنا ن�سّر على ه���ذا احل�سور خلطاب الإ�سالم يف كّل مواقف 
الأّم���ة، وم�سوؤولّيتن���ا اأن ن�سرَّ على هذا احل�سور، فف���ي �ساحاِتنا الثقافّية 
وال�ّسيا�سّي���ة تتح���ّرك مقولٌت وكلم���اٌت واأ�سواٌت لي�ض له���ا يف هذه الأر�ض 
َمْنب���ت، ول حتم���ل اأ�سالة النتم���اء، م�س���دودة الهوّية اإىل علمن���ٍة بائ�سة، 
واإىل ليربالّي���ة مفل�سة، واإىل ديالكتيكّي���ة مدحورٍة فا�سلة، مقولٌت وكلماٌت 
واأ�س���واٌت مت�سنجٌة موتورٌة ُتطالب بتجمي���د الإ�سالم يف كّل مواقع احلياة، 
وترف�ض اأن يكون لالإ�سالم ح�سوره ال�ّسيا�سّي وخطابه ال�ّسيا�سّي، وترف�ُض 
اأن يك���ون لالإ�سالم ح�سوره الثقايّف وخطابه الثق���ايّف، واأن يكون لالإ�سالم 
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ح�س���وره القت�سادّي وخطاب���ه القت�سادّي، واأن يك���ون لالإ�سالم ح�سوره 
الإعالمّي وخطابه الإعالمّي، وهكذا كّل ح�سورات الإ�سالم وكّل خطاباته 

.ملاذا هذا الفزع من )�سوت الإ�سالم(؟

ومل���اذا هذا الّرعب م���ن )خطاب الإ�سالم(؟ ومل���اذا هذا الإ�سرار 
عل���ى الرف�ض )حل�س���ور الإ�سالم( ال�ّسيا�سّي، وحل�س���ور الإ�سالم الثقايّف 

وحل�سور الإ�سالم القت�سادّي؟

اإّنه���م يقولون اإّن )خط���اب الإ�سالم ال�سّيا�س���ّي والثقايّف( وخطاب 
الّدي���ن ال�ّسيا�س���ّي والثقايّف ينتج )العن���ف والإرهاب(، هك���ذا قال بو�ض، 
واإع���الُم بو����ض، و�سحاف���ُة بو����ض، ف���رّدد ه���ذه املقول���ة الّظامل���ة اجلائرة 
)مثقف���ُة هذا الع�س���ر( يف عاملنا العرب���ي والإ�سالمي، ورّدده���ا اإعالمنا 
املاأ�س���ور للهيمن���ة الأمريكّي���ة، ورددته���ا )�سحافتنا( املهزوم���ة، ورّددتها 
اأق���الٌم مبهورٌة وماأجورة، ورّددها �سيا�سّي���ون م�سبوغون ب�سبغة التغريب 
والعلمن���ة، ورّددته���ا ح���ركاٌت وموؤ�ّس�س���اٌت وجمعّياٌت �سّكل���ت الخراقات 
الثقافّي���ة وال�ّسيا�سّي���ة يف جمتمعاتنا العربّية والإ�سالمّي���ة، و�سّكلت اأدوات 

ال�ستالب وامل�سادرة لوعي الأّمة ولهوّيتها واأ�سالتها .

ل ننف���ي اأن يكون لبع����ض ال�سياغ���ات التي اعتم���دت اأيديولوجّية 
الّدي���ن يف خطاباتها املتطّرفة، والتي ق���د تنتج الّرعب والعنف والإرهاب، 
ياغات رمّبا تكون ماأ�س���ورًة لروؤى دينّيٍة خاطئٍة ومغلوطة،  اإّل اأّن ه���ذه ال�سّ
ورمّب���ا تكون خا�سع���ًة ملوؤّثراٍت مو�سوعّي���ٍة فر�ست عليه���ا اأن تنتج العنف 

والإرهاب.
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ملاذا ل نبحث عن تلك املوؤّثرات؟
األي����ض العن���ف الأكرب والإره���اب الأكرب ال���ذي مار�ست���ه الإدارات 
الأمريكّية �سّد �سعوب الأر�ض هو )املنتج الأول( ملكّونات العنف والإرهاب 
هيوين يف داخ���ل الأر�ض  يف الع���امل؟ األي����ض عن���ف واإره���اب الّنظ���ام ال�سّ
الت العنف والإرهاب يف العامل؟ األي�ض عنف واإرهاب  املحتّلة هو اأحد ُم�َسكِّ
الأنظم���ة احلاكمة يف الكث���ر من بلدان العامل هو ال���ذي خلق نهج العنف 

والإرهاب عند ال�ّسعوب؟

ثّم ملاذا هذا التزوير املتعّمد يف اخللط بني الإرهاب، وحّق ال�ّسعوب 
املقهورة يف الّدفاع واملقاومة وحترير الأر�ض وحماية املقّد�سات؟ 

�أّيها �لأحّبة...

كم هي حاجُة املرحلة بكّل حتّدياتها واإرها�ساتها اأن يكون لالإ�سالم 
ح�س���ور، واأن يكون خلطاب الإ�سالم ح�سور، اإّن يوم القّد�ض العاملّي تعبٌر 
حيٌّ لهذا احل�سور، وحتى ُنعطي لهذا احل�سور م�سمونه الأقوى والأ�سدق 

يجب اأن ُي�ساغ )خطاب القد�ض( ِوْفَق حُمّدداته ومكّوناته الإ�سالمّية.

ما هي �ملحّدد�ت و�ملكّونات لهذ� �خلطاب؟
: اإّنه خطاب الّثورة واملقاومة ولي�ض خطاب املهادنة وامل�ساومة،  �أولاً

اإّنه خطاٌب يرف�ض كّل األوان )التطبيع(.

ملاذا هذا اخلطاب؟ والعامل يرفع )�سعار الوفاق وال�ّسالم(؟
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األي�ض يف هذا ما يوؤّكد )اإرهابّية اخلطاب الإ�سالمّي(؟

لي����ض اإرهاًب���ا الّدف���اع املقّد�ض ع���ن الأر����ض واحلّق، لي����ض اإرهاًبا 
املقاوم���ة امل�سروعة �سّد الغ���زاة الغا�سبني، لي�ض اإرهاًب���ا الّرف�ض لأنظمة 

القهر والت�سّلط.

نعم يف قامو�ض )�سّناع الإرهاب الكبار( يف العامل، يف قامو�ض بو�ض 
والإدارة الأمريكّية: ح���زب اهلل يف لبنان حركة اإرهابّية، حما�ض واجلهاد 
امدة يف وجه  الإ�سالمّي يف فل�سطني حركت���ان اإرهاّبيتان، النتفا�سة ال�سّ
الغطر�س���ة ال�سهيونّي���ة انطالق���ٌة اإرهابّي���ة، الّرموز الإ�سالمّي���ة املُواِجهة 
ح���وة الإ�سالمّية النا�سطة  للم�س���روع الأمريكّي �سخ�سّي���اٌت اإرهابّية، ال�سّ

حالٌة اإرهابّية، اخلطاب الإ�سالمّي الأ�سيل خطاٌب اإرهابّي.

�أّيها �لأحّبة:

خط���اب القد�ض يجب اأن يبقى )خطاب الّثورة واجلهاد( وهذا هو 
)خيار املرحلة(.

ــا: عقائدّي���ة اخلطاب، اإّنن���ا ن�سّر اأن يكون خط���اب القد�ض  ثانياً
خطاًبا عقيديًّا مبدئيًّا.

���ا، لك���ي تتمّك���ن كّل الق���وى م���ن  مل���اذا ل يك���ون اخلط���اب علمانيًّ
ال�سطفاف يف خندٍق واحٍد من اأجل حترير الأر�ض؟

)العقائدّي���ة( هي خي���ار الإن�سان امل�سلم وخي���ار الأّمة املنتمية اإىل 
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الإ�س���الم، هي خياره���ا يف كّل املواق���ف والق�سايا الثقافّي���ة والجتماعّية 
وال�ّسيا�سّية.

وه���ل ال�سبب الأقوى يف )اإنهزامات امل�سلمني( ونك�ساتهم اإّل غياب 
)العقائدّي���ة(، اإّن انهزامات وانتكا�سات اأكرث من ن�سف قرٍن مّرت باأّمتنا 
هيويّن، كانت ب�سبب  ���راع مع العدو ال�سّ العربّي���ة والإ�سالمّية فيما هو ال�سّ
غياب)العقائدّي���ة الإميانّية(، وهل ال�سبب الأق���وى يف ا�ستمرار الحتالل 

الغا�سب اإّل غياب )العقائدّية الإميانّية(. 

م���ن املفارق���ات اأن يك���ون اليه���ودّي الغا�س���ب لالأر����ض ُيقاتل وهو 
يحمل)�سعار العقائدّية التلمودّية الزائفة(، واملقاتل العربي يف حروبه مع 
اليه���ود الغا�سبني ما كان يحمل )�سعار العقائدّي���ة القراآنّية(، بل كان يف 
)مثّقف���ة الأّمة( من اّتهم الفكر الّدين���ّي باأّنه ال�ّسبب يف )نك�سة حزيران( 
ادر يف تلك  ه���ذا ما قاله جالل العظم يف كتابه )نقد الفكر الّدينّي( ال�سّ

املرحلة.

ول زال���ت تل���ك املق���ولت الّراف�س���ة للّدي���ن تتح���ّرك يف الأو�ساط 
الثقافّي���ة وال�ّسيا�سّية امل�سبوغة ب�سبغ���ة العلمنة والتغريب، ول زالت هذه 
املقولت تّتهم الإ�سالم والإ�سالمّيني، وتّتهم خطاب الإ�سالم والإ�سالمّيني 

باأّنه وراء هزائم الأّمة ونك�ساتها.

ل يّت�سع حديٌث يف لقاٍء جماهرّي، ول تّت�سع لغة الحتفالت اإىل نقد 
وحما�سبة هذه املقولت الوافدة معلبة، ولكّني اأ�سوق بع�ض �سواهد ل زالت 
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حا�سرًة يف الذاكرة املعا�سرة لالأّمة، ُتربهن على زيف تلك املقولت.

- 1 يف ح���رب رم�س���ان، رف���ع املقات���ل العرب���ي �سع���ار )اهلل اأك���رب( 
م خّط بارليف، وا�ستطاع اأن يهزم العدو الإ�سرائيلّي. فا�ستطاع اأن يحطِّ

- 2 �سع���ار )اهلل اأك���رب( هو الذي اأ�سق���ط عر����ض الّطاوو�ض، وحكم 
ال�ّساه يف اإيران، خام�ض قوٍة ع�سكرّيٍة يف العامل. 

- 3 �سع���ار )اهلل اأك���رب( هو الذي اأحدث معج���زة الع�سر على اأيدي 
مقاتلي حزب اهلل يف جنوب لبنان.

- 4 �سع���ار )اهلل اأك���رب( هو ال���ذي جعل الأر����ض تهتّز حت���ت اأقدام 
هاينة على اأيدي اأبطال النتفا�سة يف فل�سطني. ال�سّ

ــا: خطاب القد����ض خطاب امللي���ار م�سلم واأكرث م���ن املليار،  ثالثاً
ه���ذا العمق املليارّي ُيعط���ي خلطاب القد�ض �سموخ���ه وعنفوانه و�سالبته 

وقدرته.

وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هنا:

ا خلطاب �لقد�س؟  ا حقيقيًّ هل �أّن �ملليار م�سلم ي�سّكلون عمقاً

يوؤ�سفن���ي اأن اأق���ول ل، امل�سلم���ون الي���وم ل ميّثل���ون رقًم���ا �سعًبا يف 
املع���ادلت ال�ّسيا�سّية الّراهنة، اإّنهم الّرقم املهمل يف كّل احل�سابات، اأنا ل 
اأتّن���ى على الواقع العربّي والإ�سالمّي، اإّن قراءًة عاجلًة لهذا الواقع توؤّكد 

هذه )احلقيقة ال�سعبة(.
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�ملفا�سل �لتي ت�سّكل هذ� �لو�قع:
- 1 الأنظمة ال�ّسيا�سّية.

- 2 ال�ّسعوب واجلماهر.
- 3 الت�سّكالت الثقافّية والجتماعّية وال�ّسيا�سّية.

- 4 القيادات الّدينّية والّروحّية.

الأنظم���ة ال�ّسيا�سّية يف اأغل���ب البلدان الإ�سالمّي���ة ماأ�سورٌة لهيمنة 
الإرادات الك���ربى وعل���ى راأ�سه���ا الإرادة الأمريكّي���ة، ول �س���ّك اأّن ه���ذه 
الإرادات ترف����ض اأن يك���ون لالإ�س���الم وللم�سلم���ني اأيَّ ح�س���وٍر فاعٍل على 

م�ستوى ال�ّسيا�سة اأو الّثقافة اأو القت�ساد.

واأما ال�ّسعوب الإ�سالمّية فهي حما�سرٌة باإرادات الأنظمة، وثقافات 
الأنظم���ة، و�سيا�سات الأنظمة، وكّل ه���ذه الإرادات والّثقافات وال�ّسيا�سات 

تريد لل�ّسعوب اأن تكون )مدّجنة( م�سلوبة الوعي والهوّية والأ�سالة.

واإذا اأردن���ا اأن نتح���ّدث عن )الت�س���ّكالت( الثقافّي���ة والجتماعّية 
وال�ّسيا�سّية يف جمتمع���ات امل�سلمني، فهي يف - غالبّيتها - ل حتمل اأ�سالة 
النتم���اء اإىل الإ�سالم، ولذلك كان لها الدور الكبر يف �سياع هوّية الأّمة، 
وا�ستالب اأ�سالتها وم�سادرة م�سمونها الّروحّي، وهي املنافذ التي مّت من 

خاللها اخراق الواقع الثقايّف والجتماعّي وال�ّسيا�سّي لهذه الأّمة.

واأما القيادات الّدينّية والّروحّية فقد تَوّزعتها ثالثة خيارات:
- 1 املمالئة لأنظم���ة احلكم وال�ّسيا�سة )اخلن���وع وال�ست�سالم خلّط 
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ال�ّسلطة يف هذا البلد اأو ذاك(.
- 2 العتزال والبتعاد والتخّلي عن م�سوؤولّيات املرحلة.

الت�س���ّدي مل�سوؤولّيات املرحلة بكّل ما تفر�سه هذه امل�سوؤولّيات من  3 -
)خياراٍت �سعبة جًدا(.

     يف �سوء هذه املعطيات نخُل�ض اإىل القول اأّن )خطاب القد�ض( 
ل���ن ميلك )عمقه الإ�سالم���ّي الكبر( اإّل اإذا اأُعطي له���ذا العمق ح�سوره 
احلقيقّي من خالل )التاأ�سيل الإميايّن( لكّل مكّونات هذا احل�سور، وهنا 
ن�ستطي���ع اأن ن�ستوعب الّدللت الهاّمة خلط���اب الإمام اخلميني »ر�سوان 

اهلل عليه« حينما قال:

»اإّنني اأعترب يوم القد�ض يوم الإ�سالم، ويوم الّر�سول الأكرم »�سّلى 
اهلل عليه واآله«، يوم تعبئة الّطاقات ليخرج امل�سلمون من العزلة املفرو�سة 
عليه���م، ويقف���وا بوجه الأجانب ب���كّل قوٍة ومق���درة«. انته���ى كالم الإمام 

اخلميني »ر�سوان اهلل عليه«.
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نداء يوم القدس)1(
ا جلميع  لقد وّجه الإمام اخلمين���ي »ر�سوان اهلل عليه« خطاًبا عامًّ
امل�سلم���ني اأن يّتخذوا من اآخ���ر جمعٍة يف �سهر رم�سان يوًما عامليًّا للقد�ض، 
وهنا نطرح جمموعة ت�ساوؤلٍت حتمل حرة، وت�ستبطن �سجًبا وا�ستنكاًرا.

	•ما هو �سدى هذا النداء يف الإعالم العربّي والإ�سالمّي؟
	•ما �سدى هذا النداء عند املثّقفني العرب وامل�سلمني؟

	•ما �سدى هذا النداء عند ال�ّسيا�سيني العرب وامل�سلمني؟
	•ما �س���دى ه���ذا النداء عن���د الأح���زاب واحل���ركات واجلمعّيات 

واملوؤ�ّس�سات واملنّظمات يف العامل العربّي والإ�سالمّي؟
	•ما �سدى هذا النداء عند علماء الّدين العرب وامل�سلمني؟

دى الذي اأنتجه هذا النداء عند امل�سلمني؟ 	•وما هو ال�سّ
	•ما ه���و �سدى هذا الن���داء يف الإعالم العرب���ي والإ�سالمي وعند 

اأنظمة احلكم يف بلدان امل�سلمني؟

الأم���ر الذي يبعث على الأ�سف والأمل وال�ستغراب اأن ل يكون لهذا 
الن���داء اأّي �سدى يف اإعالم هذه الأنظم���ة، ويف �سحافتها، ويف موؤ�ّس�ساتها 

الدينّية والثقافّية وال�ّسيا�سّية.
))) ن����ضّ الكلمة التي اأُلقيت يف منطقة البالد القدمي مبنا�سبة يوم القد�ض العاملّي، ليلة اجلمعة 

28 �سهر رم�سان 1422ه� .
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ملاذ� هذ� �لتغافل؟
الكث���ر الكث���ر من ق�ساي���ا واأح���داث تافهة جًدا حتظ���ى باهتمام 
حاف���ة العربّي���ة  الإع���الم العرب���ّي والإ�سالم���ّي، وحتظ���ى باهتم���ام ال�سّ
والإ�سالمّية، وحتظى باهتمام موؤ�ّس�سات الأنظمة العربّية والإ�سالمّية، اإّل 

اأّن ق�سّية يوم القد�ض العاملّي حدٌث مغيَّب، وق�سّيٌة مهملة.

ما هي �أ�سباب هذ� �لتغييب و�لإهمال و�لتغافل؟

للم�ساألة اأ�سباٌب واأ�سباب اأترك اخلو�ض فيها؛ حتى ل اأجرح م�ساعر 
ا على  �سً ولة الأم���ر يف بلداننا العربّي���ة والإ�سالمّية، وحتى ل اأك���ون حمرِّ

الأنظمة، وهذا عمل ل ت�سمح به قوانني هذه الأنظمة.

ما هو �سدى هذ� �لّند�ء عند �ملثّقفني �لعرب و�مل�سلمني؟

ا ل جند اأّي �سدى لهذا الّنداء، واإذا كان ملثقفي الأنظمة  هن���ا اأي�سً
واحلكوم���ات العربّي���ة والإ�سالمّي���ة مرّبراتهم، كون الأنظم���ة احلاكمة ل 
ت�سم���ح لهم بالّتعاطي مع هذا الي���وم، فما هي مرّبرات املثّقفني واملفّكرين 
والكّتاب الذين ميلكون قدًرا من ال�ستقالل عن هيمنة القرارات ال�ّسيا�سّية 
لالأنظمة احلاكم���ة يف جمتمعات العرب وامل�سلمني، ل جند جواًبا وا�سًحا 

لذلك.

ما هو �سدى هذ� �لّند�ء عند �ل�ّسيا�سّيني؟

ل نتح���ّدث هنا ع���ن ال�ّسيا�سّي���ني املح�سوبني على اأنظم���ة ال�ّسلطة 
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يف البل���دان العربّي���ة والإ�سالمّي���ة، لأّن هوؤلء حتكمهم توجه���ات واأمزجة 
الأنظمة، واإمّنا احلديث عن ال�ّسيا�سّيني الذين يّدعون لأنف�سهم ال�ستقالل 
ا اأّي  ع���ن �سياغات ورغب���ات الأنظمة احلاكم���ة، عند هوؤلء ل جن���د اأي�سً
�س���دى ليوم القد�ض العاملي، امل�ساألة حتت���اج اإىل تف�سر، نرك لهوؤلء اأمر 

التو�سيح والبيان. 

مــا هو �سدى هذ� �لّند�ء عنــد �لأحز�ب و�حلركات و�جلمعّيات 
و�ملوؤ�ّس�سات؟

كذل���ك ل جند لهذا الّنداء اأّي �سدى عند هذه الت�سّكالت الثقافّية 
والجتماعّي���ة وال�ّسيا�سّي���ة، وحينما اأحتّدث هنا عن الت�س���ّكالت، ل اأعني 
الر�سمّي���ة منه���ا، كونه���ا ماأ�سورة لتوجه���ات الأنظم���ة، واإمّن���ا اأعني تلك 
الت�س���ّكالت املنتمية اإىل املجتمع الأهلي، مبا متلكه الأخرة من ا�ستقاللّية 

وحرّية، ورغم كّل ذلك فاملوقف هو املوقف، والإهمال هو الإهمال.

مــا هو �سدى هذ� �لّند�ء عند علماء �لّدين يف جمتمعات �لعرب 
و�مل�سلمني؟

اأّم���ا علم���اء الّدي���ن املح�سوب���ون عل���ى الأنظمة واحلكوم���ات فمن 
الطبيعي اأن ل يكون لنداء الإمام اخلميني )ر�سوان اهلل عليه( اأي �سدى 

عندهم.

واأّم���ا العلماء الذين اختاروا لأنف�سه���م العزلة والبتعاد عن ق�سايا 
يا�سة، فرمّبا اعتربوا الّتعاطي مع يوم القد�ض العاملي يف �سياق م�سائل  ال�سِّ
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ال�ّسيا�سة لذلك مل يتوّرطوا بالقراب منه.

وهن���اك الّنم���ط الثالث م���ن علماء الدي���ن، غ���ر املح�سوبني على 
الأنظمة واحلكومات، ول يتحّفظون من التعاطي مع ق�سايا ال�ّسيا�سة، فهل 
نف  جند لنداء الإمام اخلميني )ر�سوان اهلل عليه( �سدى عند هذا ال�سّ

من علماء امل�سلمني؟

م���ن الوا�س���ح ج���ًدا اأّن ي���وم القد����ض العاملي لي����ض ل���ه اأّي ح�سوٍر 
يف)اخلطاب الديني( عند اأغلب العلماء ورجال الفكر الدينّي يف البلدان 
العربّي���ة والإ�سالمّية، ن�ستثني قّلًة من ه���وؤلء ا�ستجابوا للنداء، فكان ليوم 

القد�ض العاملي �سدى وا�سٌح يف خطاباتهم واأحاديثهم.

���دى احلقيقّي لنداء الإم���ام اخلميني )ر�سوان اهلل عليه(  اإّن ال�سّ
هو عن���د اأولئك الذين حمل���وا اأرواحهم على اأكّفهم وواجه���وا اآلة احلرب 
الإ�سرائيلّية بكّل �سموٍخ وعنفوان، عند اأطفال النتفا�سة يف فل�سطني، عند 
هاين���ة، عند مقاتلي  ال�ست�سهادّي���ني الذين اأحدث���وا الّرعب يف قلوب ال�سّ
ح���زب اهلل يف جنوب لبنان، الذين اأ�سقط���وا اأ�سطورة التفّوق الإ�سرائيلي، 
واأ�سط���ورة اجلي�ض ال���ذي ل ُيقهر، عند هوؤلء الذين غ�سل���وا عار الهزائم 

العربّية عرب ن�سف قرٍن من الّزمان.

�أّيها �لأحّبة يف �هلل..

اإّن ي���وم القد�ض هو يوم تعبئة الطاقاِت، هكذا قال الإمام اخلميني 
)ر�س���وان اهلل عليه( يف بع�ض خطاباته، فيجب يف هذا اليوم اأن تتعّباأ كّل 
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الطاقاِت والقدراِت والإمكانات عند امل�سلمني من اأجل ق�سّية القد�ض.

اإّن امل�سلمني - يف هذا الع�سر- يواجهون اأ�سعب التحّديات، حتّديات 
الثقافة، وحتّديات ال�ّسيا�سة، وحتّديات القت�ساد، اإّنهم يواجهون حتّديات 

العوملة والعلمنة، وحتّديات الهيمنة وال�ّسيطرة وامل�سادرة وال�ستالب.

يف زحمة هذه �لتحّديات ما هو خيار �مل�سلمني؟ 
هنا خياران ل ثالث لهما:

	•اخليار الأول: خيار الهزمية وال�ست�سالم واخلنوع.
مود والّثبات والت�سّدي. 	•اخليار الثاين: خيار ال�سّ

فه���ل من حّق امل�سلم���ني اأو ح���ّكام امل�سلمني اأو مثّقف���ي امل�سلمني اأو 
�سيا�سّي���ي امل�سلم���ني اعتم���اد اخلي���ار الأول )خيار الهزمي���ة وال�ست�سالم 
واخلن���وع(، النتماء لالإ�سالم ل ي�سمح بهذا اخلي���ار، خيار الأّمة املنتمية 

مود والّثبات والت�سّدي(. اإىل الإ�سالم هو)خيار ال�سّ

ق���د يقال: اإّن الأّمة ل متل���ك )اإرادة الختيار( فهي ماأ�سورٌة خليار 
الهزمية وال�ست�سالم، وحمكومٌة خليار الّذل واخُلنوع.

هل هذا الكالم �سحيح؟  -
مود والّثبات والت�سّدي؟ وهل فعاًل ل متلك الأّمة اإرادة ال�سّ  -

وهل فعاًل لي�ض اأمام الأّمة اإّل خيار الهزمية وال�ست�سالم؟  -

ل �س���ّك اأّن ثقاف���ات امل�س���ادرة وال�ست���الب والت���ي هيمن���ت عل���ى 
م�سارات وعي الأّمة وملّدٍة طويلٍة ا�ستطاعت اأن تنتج اأجياًل ل متلك اأ�سالة 
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النتم���اء، وقد ت�سّكل من هذه الأجيال �سّناُع فكٍر، و�سّناع �سيا�سة، و�سّناع 
اقت�س���اد، وقد كان له���ذه الأجي���ال امل�سبوغة ب�سبغة العلمن���ة والتغريب 
دوُره���ا الفاع���ل يف)تدجني( اإرادة الأّم���ة، و�سلب قدراته���ا املبدعة، مّما 
اأفق���د الأّمة ا�ستعداداتها الأ�سيلة يف املواجهة والت�سّدي والّثبات، وَفَر�ض 

عليها خيارات الهزمية وال�ست�سالم.

���راع بني العرب واليهود طيل���ة ن�سف قرٍن قد  ولع���ّل معطيات ال�سّ
برهن���ت من خالل الهزائم والّنك�سات اأّن اأنظمة ال�ّسيا�سة وُنخب الثقافة، 
واأح���زاب العلمنة الت���ي هيمنت على واقع الأّمة الفك���رّي وال�ّسيا�سّي كانت 
ُت�س���ّكل املاأزق اخلطر لهذه الأّمة مّم���ا اأ�سابها بالعطل وال�ّسلل يف اإرادتها 

ويف الكثر من قدراتها.

الأّم���ة الي���وم يف حاجٍة اإىل تعبئ���ٍة مكّثف���ٍة، تعبئٍة اإميانّي���ٍة وروحّيٍة 
مود يف مع���ارك التحّدي، ويف  وجهادّي���ٍة لتكون ق���ادرًة على الثب���ات وال�سّ

هيونّية. مواجهة م�سروعات الهيمنة الأمريكّية وال�سّ

الإ�س���الم يف ع�س���ر الّر�سال���ة الأّول خل���ق م���ن كّل ف���رٍد يف الأّم���ة 
)جندًي���ا( ُيدافع عن الر�سال���ة، ُيقاتل من اأجل العقي���دة، يع�سق ال�ّسهادة 
يف �سبيل املبداأ، كان هذا اجلندي يحمل القراآن يف يٍد، ويحمل ال�ّسيف يف 
الأخرى، فال بّد مع القراآن من �سيٍف يحمي القراآن، ول بّد مع ال�ّسيف من 
قراآٍن ُيعطي لل�ّسيف قد�سّيته، من اخلطر اأن حتمل الأّمة ال�ّسيف ول حتمل 

القراآن، ومن اخلطر اأن حتمل القراآن وتتخّلى عن ال�ّسيف.
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اإّن م�سوؤولي���ة احلكوم���ات العربّية والإ�سالمّي���ة اأن ترّبي اأبناء هذه 
الأّمة على )حمل القراآن والبندقّية مًعا(، القراآن ميّثل عنوان هذه الأّمة، 

اأ�سالتها، ُهوّيَتها، فغياُب القراآن يعني غياب العنوان والأ�سالة والهوّية.

مود واملواجهة، فغياب  والبندقّية مُتثِّل عنوان القّوة والعنفوان وال�سّ
مود واملواجهة. البندقّية يعني غياب القّوة والعنفوان وال�سّ

اإّن املرحل���ة ب���كّل حتّدياتها يف حاج���ٍة اإىل اإعطاء الق���راآن ح�سوره 
الفاعل يف كّل حرك���ة الواقع الّروحّي والّثق���ايّف والجتماعّي والقت�سادّي 

وال�ّسيا�سّي.

املرحلة يف حاجٍة اإىل الإن�سان القراآيّن، املثّقف القراآيّن، ال�ّسيا�سّي 
القراآيّن، املُقاتل القراآيّن، لن تقوى هذه الأّمة على النت�سار اإّل اإذا حملت 
الق���راآن روًحا وفك���ًرا ومنهًج���ا، واعتمدت)اجله���اد وال�ّسه���ادة( �سعاًرا، 

وتر�ّسمت )ثورة احل�سني ÷( خًطا ومنهًجا.

�أّيها �لأحّبة يف �هلل..

ونحن نحتفل بيوم القد�ض العاملي نوؤّكد انطالًقا من خطاب الإمام 
اخلميني )ر�سوان اهلل عليه( اأّن يوم القد�ض العاملي هو يوم تعبئة امل�سلمني 
���ا وثقافيًّا و�سيا�سيًّا وجهاديًّا، ول���ن ميار�ض هذا اليوم دوره  ���ا وروحيًّ اإميانيًّ
الفاع���ل يف واقع الأّمة اإّل اإذا ا�ستطاع اأن يتحّول اإىل م�سروٍع عملّي لإجناز 

مهّمات التعبئة.
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دوُره���ا  له���ا  كان  واإْن  واملهرجان���ات  والحتف���الت  فاخلطاب���ات 
)التوعوّي والتعبوي( اإّل اأّن التفعيل احلقيقّي لهذا اليوم العاملي يف حاجٍة 

اإىل �سياغاٍت عملّيٍة متحّركة ُتعطي له قدرته الفاعلة، ودللته الهادفة.

اإّن يوم القد����ض العاملي هو يوم ال�ستنفار الع���ام جلميع امل�سلمني، 
امدين،  فم�سوؤولّية امل�سلمني اأن يوؤّكدوا ت�سامنهم احلقيقّي مع اإخوتهم ال�سّ
املجاهدين الذين اأعط���وا دماءهم رخي�سًة من اأجل ق�سّية القد�ض، ومن 

اأجل حترير الأر�ض الإ�سالمّية، والدفاع عن احلّق.

فماذ� �أعطينا نحن لق�سّية �مل�سلمني �لأوىل؟
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كيف نصوغ خطاب 
القضّية الفلسطينّية؟)1(

يف ظّل املتغّرات وامل�ستجّدات الّراهنة، هل يحتاج خطاب الق�سّية 
الفل�سطينّية اإىل �سياغٍة جديدة؟ 

ب���كّل تاأكيٍد ه���ذا اخلطاب يف حاجٍة اإىل �سياغ���ٍة جديدة، فلم تعد 
ياغ���ات املطروح���ة ق���ادرًة اأن تتعاطى مع �س���رورات املرحلة، مرحلة  ال�سّ
التح���ّدي، واملوؤامرة ومرحل���ة ال�ستالب وامل�سادرة، املرحل���ة التي ُيواجه 
امد يف فل�سطني اأخطر جرميٍة عل���ى يد اإرهابيِّ الع�سر  فيها �سعُبن���ا ال�سّ
�س���ارون ومببارك���ٍة مك�سوف���ٍة �سافرٍة م���ن رئي����ض الإدارة الأمريكّية بو�ض، 
واأمام �سمٍت دويلٍّ �سائن، ويف ظّل تخاذٍل خمجٍل من ِقَبل اأنظمِة ال�ّسيا�سِة 

واحلكم يف عاملنا العربّي والإ�سالمّي.

ياغاُت املطروح���ُة يف ال�ّساحِة خلط���اِب الق�سّية  نع���م مل َتُع���د ال�سّ
ياغ���اٌت قا�سرٌة  ق���ادرًة عل���ى التعاط���ي مع �س���روراِت املرحلِة، ب���ل هي �سِ

وعاجزٌة وفا�سلة.
))) ن����ضّ الكلم���ة الت���ي اأُلقيت يف مرك���ز املعار�ض يف الحتف���ال الذي نّظمه اأه���ايل قرية القدم 

بالتع���اون مع جمعّية التوعي���ة الإ�سالمّية، حتت �سعار )�سرخة احل�س���ني يف القد�ض( بتاريخ 26 
�سفر 1423ه� .
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ياغات قا�سرٌة وعاجزٌة وفا�سلة؟ وملاذا هذه ال�سّ
لأّنها ُتعربِّ عن )خيار الهزمية(، اقراأوا خطاب الق�سّية من خالل كلمات 
الرئي�ض الفل�سطيني يا�سر عرفات، اقراأوا خطاب الق�سّية من خالل كلمات 
الّزعماء العرب وامل�سلمني، اقراأوا خطاب الق�سّية من خالل كلمات القوى 
ال�ّسيا�سّي���ة بكّل ف�ساِئلها، اقراأوا خطاب الق�سّية من خالل كلمات الّنخب 
الثقافّية بكّل انتماءاتها، �سوف تدون بكّل و�سوٍح اأّن هذا اخلطاَب ُيكّر�ُض 
)خيار الهزمية( مبا يفر�سه ه���ذا اخليار من تداعياٍت وترّدياٍت خطرٍة 

على كّل الواقع الفل�سطينّي وعلى كّل الواقع العربّي والإ�سالمّي.

كيف َت�سّكل خطاُب �لهزمية؟ 
لقد تفاعلت جمموعة اأ�سباٍب وعوامُل اأنتجت هذا الت�سّكل خلطاب 

الهزمية، وينتظم يف هذه الأ�سباب والعوامل:

: الرتهاُن الّذليُل للقرار الأمريكّي:  �أولاً

ف�سيا�س���ات الأنظم���ة العربّي���ة والإ�سالمّي���ة عا�س���ت ارتهاًنا ذلياًل 
للق���رار الأمريكّي هذا القرار الذي اأراد لهذه ال�ّسيا�سات اأن تبقى ماأ�سورًة 
واأن تبق���ى �سعيفًة، واأراد لكّل الواق���ع العربّي والإ�سالمّي اأن يبقى ماأ�سوًرا 
واأن يبق���ى �سعيًفا، فمن الطبيعي ج���ًدا اأن ياأتي خطاُب الأنظمة، وخطاب 
ه���ذا الواقع مهزوًم���ا �سعيًفا ذلي���اًل، ومبقدار م���ا يتحّكم ه���ذا الرتهاُن 
����ض )انهزامّية  للق���رار الأمريك���ّي، وتتحّكُم هذه التبعّي���ُة والإنئ�سار، تتكرَّ
اخلطاب(، ول���ن يتحّرر هذا اخلطاب من هذه النهزامّية اإّل اإذا حتّررْت 
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اأنظمُة ال�ّسيا�س���ة العربّية والإ�سالمّية، وحتّرر الواق���ع العربّي والإ�سالمّي 
من هيمنِة القراِر الأمريكّي وتاأثراِته ال�ّسيا�سّية والقت�سادّية والأمنّية.

ا: هيمنُة امل�سروِع املناه�ض لالإ�سالم على الكثر من مفا�سل  ثانياً
الواقع الثقايّف والرب���وّي وال�ّسيا�سّي يف جمتمعات العرب وامل�سلمني، مّما 
اأنتج غي���اب الهوّي���ة الثقافّية والأخالقّي���ة وال�ّسيا�سّية عن���د اأغلب الّنخب 
الثقافّي���ة وال�ّسيا�سّي���ة مب���ا يفر�س���ه هذا الغي���اب من اغ���راٍب وا�ستالٍب 
وم�س���ادرٍة لالأ�سال���ة والكينون���ة الإ�سالمّي���ة، ومن الوا�سح ج���ًدا اأّن هذه 
ل )الخراق الثق���ايّف وال�ّسيا�سّي(  الّنخ���ب املتغّربة �سّكلت ول زال���ت ُت�سكِّ
يف داخل الواقع العرب���ّي والإ�سالمّي، وقد ا�ستطاعت هذه الخراقات اأن 
ت�سوغ )العقل الغراب���ّي( املاأ�سور لهيمنة امل�س���روع املناه�ض لالإ�سالم، 
خا�س���ًة واأنَّ القاب�س���ني على اأنظم���ة احلكم وال�سيا�س���ة والّثقافة هم نتاُج 

امل�سروع نف�سه.

وكان من اأخطر منتجات هذا امل�سروع التغريبّي اأن ت�سّكلت )ذهنيُة 
النبهار( بكّل ما تفر�سه هذه الّذهنّية من )انهزاماٍت ثقافّيٍة و�سيا�سّية( 
ومن وح���ي ه���ذه »النهزامات« تك���ّون )اخلط���اب الثق���ايّف( و)اخلطاب 

ال�ّسيا�سّي( م�سبوًغا بروحّية النهزام.

ول���ن يتحّرر هذا اخلط���اب الثقايّف، وهذا اخلط���اب ال�ّسيا�سّي من 
روحّية الهزمية اإّل اإذا ا�ستطاعت الأنظمة والقوى الثقافّية وال�ّسيا�سّية يف 
الواقع العربّي والإ�سالمّي اأن تتحّرر من هيمنة امل�سروع التغريبّي املناه�ض 

لالإ�سالم واأن تعود اإىل اأ�سالة الهوّية والنتماء.

18-5-2010.indd   131 19/05/2010   12:23:00 �



132

ــا: اإّن خط���اب الهزمي���ة كان ح�سيل���ة تراكم���اٍت طويلٍة من  ثالثاً
راع  النتكا�س���اِت والراجع���ات، اختزنه���ا تاري���خ ن�س���ف ق���رٍن م���ن ال�سّ
واحل���روب بني العرب واليهود، وقد اأثقلت هذه الراكمات ذهنّية ونف�سّية 
اأجي���ال الأّم���ة ولعّل ه���ذا ال�ّسعور بالياأ����ض والإحباط والهزمي���ة هو بع�ض 
اًل يف حياة  متظهرات هذه الأثقال والراكم، وال���ذي اأ�سبح تاريًخا متاأ�سّ
الأجيال العربّية والإ�سالمّية، ومل يغ�سل عار هذا التاريخ املهزوم اإّل اأبطال 
هاينة ذّل الهزمية  ح���زب اهلل يف جنوب لبنان الذين اأحلقوا بجي����ض ال�سّ
والعار، ومل يغ�سل عار هذا التاريخ املهزوم اإّل اأطفال احلجارة على اأر�ض 
فل�سط���ني الذي���ن اأعادوا لهذه الأّم���ة عنفوانها و�سموخه���ا، ومل يغ�سل عار 
ه���ذا التاريخ املهزوم اإّل �سب���اب ال�ست�سهاد الذين زرعوا الّرعب واخلوف 
يف قلوب اليهود، ومل يغ�س���ل عار هذا التاريخ املهزوم اإّل رجال النتفا�سة 

هاينة احلاقدين. امدون يف وجه غطر�سة ال�سّ ال�سّ

ــا: عقدة اخل���وف التي تكّونت عند الع���رب وامل�سلمني ب�سبب  ر�بعاً
التف���ّوق الع�سك���رّي لكي���ان الع���دو الغا�سب، نتيج���ة امتالك ه���ذا الكيان 
لأ�سلحة الّدم���ار ال�ّسامل، بتمكنٍي واإمداٍد م���ن الإدارة الأمريكّية املنحازة 
والت���ي اأرادت اأن ت�سن���ع من اإ�سرائي���ل م�سدر الّرع���ب والتهديد يف هذه 
املنطقة، ولذلك فغر م�سموٍح بل حمّرٌم ح�سب القرار الأمريكّي اأن متتلك 
اأّي دول���ٍة عربّيٍة اأو اإ�سالمّية )�سالًحا نوويًّا( لأّن هذا يهّدد اأمن اإ�سرائيل، 
يج���ب اأن تبقى اإ�سرائيل القّوة املتفّوقة يف املنطقة، ويجب اأن يبقى العرب 

وامل�سلمون هم الأ�سعف دائًما.
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ويف ظ���ّل هذه املعادلة الأمريكّية اجلائرة، اأ�سبحنا عرًبا وم�سلمني 
عف(، وكان لذلك تاأثراته  نعي����ض )عقدة الّرعب واخلوف( و)عقدة ال�سّ
الكبرة الوا�سحة على خطابنا ال�ّسيا�سّي وخطابنا الثقايّف، فكان اخلطاب 

ال�سعيف املهزوم وكان اخلطاب املتخاذل.

ــا: ولع���لَّ م���ن اأهّم اأ�سب���اب »الف�سل والهزمي���ة« يف خطاب  خام�ساً
الق�سّي���ة، اأّن النوايا غر جادٍة وغر �سادقٍة، فاأوراق امل�ساألة الفل�سطينّية 
عن���د اأغلب الأنظم���ة والق���وى والأحزاب والّرم���وز، ه���ي اأوراٌق للمتاجرة 
ال�ّسيا�سّي���ة لي����ض اإّل، واإّل ل���و كانت النوايا ج���ادًة و�سادق���ًة لتغّر املوقف 

كثًرا.

اٌل يف هذه املعركة،  فلماذا ل نوّظف )�سالح النفط( وهو �سالٌح فعَّ
اإّنها م�سالح الأنظمة فوق كّل احل�سابات، واإّنه القرار الأمريكّي الذي اأراد 

عفاء. نني( واأن نبقى املهزومني واأن نبقى ال�سّ لنا اأن نبقى )املدجَّ
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كيف ميكن إعادة
 الّصياغة خلطاب القضّية؟

اإّنن���ا نطرح هنا )اخلطاب احل�سينّي( منوذًج���ا يجب اعتماده اإذا 
اأُريد خلطاب الق�سّية الفل�سطينّية اخلروج من )الواقع املاأزوم(.

ما هي �أهّم مكّونات �خلطاب �حل�سينّي؟
�ملكّون �لأول: �خلطاب �حل�سينّي خطاب �لّثورة و�جلهاد:

اإنَّ خياَر الّثورِة واجلهاِد - عند الإمام احل�سني ÷ - كان اخليار 
ال���ذي فر�سه املوق���ف ال�سرعّي ِوْف���ق حيثّيات املرحل���ة و�سروراتها، وِوْفق 

م�سلحة الّر�سالة وحماية اأهدافها.

�ملكّون �لثاين: �خلطاب �حل�سينّي خطاب �ل�ّسهادة و�ل�ست�سهاد:

اإّن خي���ار الّث���ورة واجلهاد ال���ذي انطلق به الإم���ام احل�سني ÷، 
مل يك���ن ق���ادًرا اأن ُيحّقق اأهدافه يف ظ���ّل معطيات املرحل���ة اإّل من خالل 

)ال�ّسهادة وال�ست�سهاد(.
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�ملكّون �لثالث: �خلطاب �حل�سينّي خطاب �ملبد�أ و�لعقيدة:

اعتم���د اخلط���اب احل�سينّي )املب���داأ الرّب���ايّن والعقي���دة الإلهّية( 
منطلًقا، ومنهًجا، و�سعاًرا، وهدًفا.

ويف �سوء هذه امل�سارات حتّددت )هوية اخلطاب(، الهوّية الّروحّية 
والثقافّية والجتماعّية وال�ّسيا�سّية، وكان الإمام احل�سني ÷ يوؤّكد يف كّل 

خطاباته هذه الهوّية.

عب ملو�قف  �ملكّون �لر�بع: �خلطاب �حل�سينّي كان �لمتحان �ل�سّ
�لأّمة، فمن خالله متايزت �لأّمة �إىل خيارين:

خيار الإمام احل�سني ÷	• وهو خيار الّثورة واجلهاد، وخيار الّدم 
وال�ّسهادة، وخيار اجلّنة والّر�سوان.

	•والآخ���ر: خيار يزي���د بن معاوية وه���و خيار اجلرمي���ة واخليانة، 
وخيار الّذل والهوان، وخيار الّنار والعار.

وهكذا �س���ّكل خطاب احل�سني ÷ وثيقة اإدانٍة ل���كّل اأولئك الّذين 
�سنعوا جمزرة كربالء.

كي���ف نح���ّرك هذه املكّون���ات يف خ���ّط التاأ�سي�ض خلط���اب الق�سّية 
الفل�سطينّية؟ 

وم���اذا نري���د له���ذا اخلط���اب - تاأ�سي�ًسا عل���ى مكّون���ات اخلطاب 
احل�سينّي -؟
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- 1 نري���د خلط���اب الق�سّي���ة اأن يك���ون خط���اب الّث���ورة واملقاوم���ة 
واجلهاد.

مل���اذا يج���ب اأن يك���ون خط���اب الق�سّية خط���اب الّث���ورة واملقاومة 
واجلهاد؟ 

هيوين  لأّن اخليارات الأخرى كّلها خي���اراٌت �ساقطة، فالكيان ال�سّ
وجود ل ميلك �سرعّية البقاء، والنزق اليهودّي لن يقف عند حدود، فيجب 
عل���ى الأنظمة العربّي���ة والإ�سالمّية، وجمي���ع القوى الّدينّي���ة وال�ّسيا�سّية، 
وجماهر هذه الأّمة اأن تقف مع خيار الّثورة واملقاومة واجلهاد يف مواجهة 
اليه���ود وال�سهاين���ة، اأّمتنا يف هذه املرحل���ة يف حاجٍة اإىل تعبئ���ٍة اإميانّيٍة 
مود يف معارك التحّدي،  وروحّيٍة وجهادّية، لتكون قادرًة على الّثبات وال�سّ
هيونّية، اإّننا نطالب اأن  ويف مواجه���ة م�سروعات الهيمنة الأمريكّي���ة وال�سّ
يتحّول كّل فرٍد يف هذه الأّمة اإىل »جندي« يعي�ض حالة ال�ستنفار ا�ستعداًدا 
هاينة، الإ�سالم يف ع�سر الّر�سالة الأول  ملعركة اجله���اد املقّد�ض �سّد ال�سّ
ا« ُيدافع ع���ن الّر�سالة، وُيقاتل من اأجل  خل���ق من كّل ف���رٍد يف الأّمة »جنديًّ
العقي���دة، كان ه���ذا اجلن���دي يحم���ل القراآن يف ي���د، ويحم���ل ال�ّسيف يف 
الأخ���رى، فال بّد مع القراآن م���ن �سيٍف يحمي الق���راآن، ول بّد مع ال�ّسيف 
من ق���راآٍن ُيعطي لل�ّسيف قد�سّيته، من اخلط���ر اأن حتمل الأّمة ال�ّسيف ول 
حتم���ل الق���راآن، ومن اخلطر اأن حتم���ل القراآن وتتخّلى ع���ن ال�ّسيف، واإن 
كان الق���راآن - ل���و حملت���ه الأّمة حًقا - يفر����ض عليها اأن حتم���ل ال�ّسيف، 
لي����ض عدواًنا واإرهاًبا واإمّنا حمايًة للقراآن واأهداف القراآن وحمايًة لالأمن 

18-5-2010.indd   137 19/05/2010   12:23:00 �



138

وال�ّسالم يف الأر�ض.

- 2 نريد خلط���اب الق�سّية اأن يكون خطاب ال�ّسه���ادة وال�ست�سهاد، 
كم���ا هي الثورة احل�سينّية، كان نهج ال�ّسهادة وال�ست�سهاد هو النهج الذي 
اأعط���ى للثورة قدرتها على اإجناز الأه���داف، فكذلك ثورة الأر�ض املحتّلة 
ل ميك���ن اأن حتّقق اأهدافها اإّل من خالل لغ���ة ال�ّسهادة وال�ست�سهاد، وقد 

هاينة. برهنت هذه اللغة اأّنها القادرة على اإدخال الّرعب يف قلوب ال�سّ

- 3 نريد خلطاب الق�سّي���ة اأن يكون اإ�سالميًّا مبدئيًّا عقيديًّا، ولي�ض 
ا اأو علمانيًّا، اإنَّ خطاب الق�سّية ُيواجه خطر التحجيم، وخطر  خطاًبا قوميًّ
العلمن���ة، فالتاهات الت���ي حُتاول اأن حتّدد انتم���اء اخلطاب يف الدائرة 
الفل�سطينّية فقط اأو يف الدائ���رة العربّية فقط اتاهاٌت حتجيمّية، بينما 
الت���اه الإ�سالمّي ُيعطي اخلطاب انتم���اءه الأو�سع يف الدائرة الإ�سالمّية 
ا لهذا اخلطاب، ث���ّم اإّن الإ�سرار على  الكب���رة، وهذا ي�سنع عمًقا ملياريًّ
)علمنة اخلطاب( موؤامرٌة خطرٌة على ق�سايا الأّمة، كون العلمنة ُت�سادر 
اأكرب ر�سيٍد روحّي يف الأّمة )ر�سيد العقيدة والإميان( هذا الر�سيد الذي 
ن الأقوى(، حلركة الأّم���ة وحما�سها، وثباته���ا، و�سمودها،  ُي�س���ّكل )املم���وِّ

وجهادها وعطائها.

اإّن انهزامات اأكرث من ن�سف قرٍن مّرت باأّمتنا العربّية والإ�سالمّية 
كانت ب�سبب غياب )العقائدّية الإميانّية(، من املفارقات اأن يكون اليهودّي 
الغا�سب لالأر�ض واملقّد�سات ُيقاتل وهو يحمل )�سعار العقائدّية التلمودّية 
الزائف���ة( واملقات���ل العربي يف حروبه مع اليه���ود الغا�سبني ما كان يحمل 
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)�سع���ار العقائدّي���ة القراآنّي���ة( بل وجدن���ا يف الأّمة اأمث���ال )�سادق جالل 
العظم( من مثّقفة العلمنة والتغريب من اتهم الفكر الّدينّي باأّنه ال�ّسبب يف 
)نك�سة حزيران( ول زالت هذه املقولت املتعلمنة واملتغّربة تّتهم الإ�سالم 
والإ�سالميني، وتّتهم خطاب الإ�سالم والإ�سالميني باأّنه وراء هزائم الأّمة 
ونك�ساتها، بينما يوؤّكد الواقع اأّن العك�ض هو ال�سحيح، فكّل النك�سات التي 
عا�ستها الأّم���ة كانت ب�سبب اإق�ساء الإ�سالم عن مواق���ع القرار ال�ّسيا�سّي 

والثقايف، وب�سبب هيمنة اأفكار التغريب والعلمنة.

يف حي���اة الأّم���ة املعا�سرة لقط���اٌت �ساهدٌة قوّي���ٌة توؤّك���د اأّن »�سعار 
الإمي���ان« ه���و الق���ادر اأن ُيعطي لالأّم���ة الن�س���ر والعّزة والكرام���ة، وهذه 
اللقط���ات ال�ّساهدة لي�ست من مدّونات التاريخ، واإمّنا هي لقطاٌت ل زالت 
حا�س���رًة يف الّذاك���رة املعا�سرة، يف حرب رم�س���ان ويف اإيران ويف جنوب 
لبنان وعلى اأر�ض فل�سطني يجب اأن يبقى هذا ال�ّسعار هو �سعار اخلطاب، 

و�سعار اجلماهر املوؤمنة يف كّل مكان، ويف كّل زمان.

ل يج���وز اأب���ًدا اأن نّتهم جماهر الأّمة يف ه���ذا البلد اأو ذاك حينما 
ت�س���ّر على اأن ترف���ع �سعار »اهلل اأك���رب« اأو حينما ت�سّر عل���ى اأن تعرّب عن 
احل���ّب والتقدي���ر »لرموز الأّم���ة الكبرة« ولرم���وز اجلهاد الكب���رة التي 
اأع���ادت لهذه الأّم���ة عنفوانها و�سموده���ا وكرامتها اأمام طغي���ان الكفر، 

هاينة. وغطر�سة ال�سّ

  اإّنن���ا بداأن���ا ن�سمع كلماٍت غ���ر م�سوؤولة، تتح���ّدث ب�سوٍت وا�سح، 
تّتهم طائفًة كبرًة من اأبناء هذا البلد بعدم النتماء لهذه الربة، اإّن هذا 
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الكالم خطٌر وخطر جًدا، واإذا ا�ستمّر ف�سوف يكون له تفاعالته املدّمرة 
جًدا جًدا..

  اإّن م���ن حّق اأّي اإن�ساٍن اأن ُيحا�س���ب ظاهرًة هنا اأو ظاهرًة هناك، 
واأن يقب���ل اأو يرف�ض، اأّما اأن ُي�سدر قراره مب�سادرة النتماء فتلك م�ساألٌة 
ل ميكن ال�ّسكوت عليها، واإّننا ننتظر من امل�سوؤولني والّذين عّودوا اأبناءهم 
عل���ى هذه الأر����ض اأن ُيعطوه���م كّل الّثقة، ننتظ���ر منه���م اأن ُيوقفوا هذه 
الأ�س���وات الّن�س���از، لتاأتلف كّل القل���وب والأيدي يف حماي���ة م�سلحة هذا 

البلد والّدفاع عنه.

- 4 ُنري���د خلطاب الق�سّية اأن يكون خط���اب المتحان ملواقف الأّمة 
ادقة من خيارات الّنفاق  يف ه���ذا الع�سر، لتتمايز اخليارات املوؤمن���ة ال�سّ

والّدجل والكذب واملتاجرة.

كم���ا ُنري���د خلط���اب الق�سّية اأن يك���ون خطاب الإدانة ل���كّل الذين 
�سنع���وا جرمي���ة الع�س���ر يف فل�سط���ني، ول���كّل املنحازي���ن وامل�ساندي���ن 
امتني املتعّر�سني، املتخاذلني املهزومني  والّداعم���ني واملوؤّيدين، ولكّل ال�سّ

ولكّل امل�ساومني واملتاجرين واملتاآمرين.
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كيف يجب أن يتعاطى املسلمون 
مع يوم القدس العاملّي؟

�سوؤاٌل كبٌر يطرح نف�سه.

كيف يجب �أن يتعاطى �مل�سلمون مع يوم �لقد�س �لعاملّي؟
وقبل الإجابة عن ال�ّسوؤال؛ اأوّد اأن اأ�سّجل الأ�سف الكبر لهذا التغافل 
املتعّم���د الذي ُيواِجه به اإعالم ال���دول العربّية والإ�سالمّية هذا اليوم، فال 
جن���د ولو )�سًدى باهًتا( ليوم القد�ض العاملي يف �سحافة هذه الّدول اأو يف 

اإذاعاتها اأو حمّطاتها التلفازّية ول يف خطاباتها ال�ّسيا�سّية والثقافّية.

ملاذ� هذ� �لتغافل �ملق�سود؟

هل لأّن هذا اليوم هو )اأطروحة الدولة الإ�سالمّية يف اإيران(؟
رمّبا يك���ون ذلك، ورمّبا تكون هن���اك اأ�سباٌب اأخرى جمهول���ٌة لدينا، واإذا 
كان لأنظم���ة احلكم وال�ّسيا�س���ة يف بلدان امل�سلم���ني، مرّبراتها املعلومة اأو 
املجهول���ة، فما هي م���رّبرات علماء امل�سلمني، وما هي م���رّبرات املثّقفني، 
وال�ّسيا�سيني والأحزاب، واملوؤ�ّس�سات غر الر�سمّية، ما هي مرّبرات هوؤلء 
جميًع���ا يف التغافل والإهم���ال لهذا اليوم، تلك ت�س���اوؤلٌت نطرحها، ونحن 
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متاأّك���دون اأّنه���ا لن تد اإجاب���اٍت وا�سح���ة اأو غر وا�سحٍة، هك���ذا ُغّيبت 
)هذه الأطروحة الّدينّية ال�ّسيا�سّية( بالغة الأهمّية واخلطورة يف الإعالم 

الّر�سمي، ويف اخلطاب ال�ّسيا�سّي، ويف اخلطاب الثقايّف.

اإّننا ندعو موؤ�ّس�سات الإعالم والّثقافة وال�ّسيا�سة يف بلداننا العربّية 
لبّي���ة من ه���ذا اليوم الذي  والإ�سالمّي���ة اأن ُتعي���د الّنظ���ر يف مواقفه���ا ال�سَّ
ُيحاول اأن ُيعط���ي للقد�ض ح�سورها احلقيقّي يف واقع امل�سلمني، كما ندعو 
كّل الق���درات والكفاءات والفّعاليات الأهلّية اأن تنفتح على هذا اليوم، من 

خالل التعاطي الواعي واجلاد مع اأهدافه ودللته.

نع���ود لل�س���وؤال املطروح: كيف يج���ب اأن يتعاطى امل�سلم���ون مع يوم 
القد�ض العاملّي؟

لكي يتعاطى امل�سلمون مع هذا اليوم )التعاطي احلقيقّي( يفر�ض 
اأن يتوّفروا على جمموعة عنا�سر:

�لعن�ســر �لأول:�متــالك روؤيــٍة و�عيٍة باأهــد�ف ومعطيات يوم 
�لقد�س �لعاملّي:

اإّن غياب هذه الروؤية ينتج اإحدى ال�سلبّيتني التاليتني:
غياب الهتمام بهذا اليوم، واإلغاء التعاطي معه. ال�سلبّية الأوىل: 	•
	•ال�سلبّية الثانية: التعاطي البليد، الذي ُيفّرغ هذا اليوم من دللته 

وم�سامينه ومعطياته.

م���ن ال�س���رورة لإنت���اج )التعاط���ي احلقيق���ّي( اأن تتوّف���ر )الروؤية 
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الواعية( و )الفهم النا�سج( لأبعاد واأهداف ومعطيات يوم القد�ض العاملي.

ما هي �أهّم �أهد�ف هذ� �ليوم؟
اإع���ادة احل�س���ور احلقيق���ّي لق�سّي���ة القد�ض يف وع���ي امل�سلمني،  1 -
والجتماع���ّي  والثق���ايّف  الروح���ّي  واقعه���م  ويف وجدانه���م، ويف 

وال�ّسيا�سّي.

ياغات  �سياغة )الهوّية احلقيقّية( لق�سّية القد�ض يف زحمة ال�سّ 2 -
التي حُتاول اأن ُت�سادر )الهوّية الإ�سالمّية( لهذه الق�سّية.

اإعطاء الق�سية امتدادها الأو�سع والأ�سمل الذي يتجاوز حماولت  3 -
)التحجيم( لق�سّية القد�ض يف الدائرة الفل�سطينّية اأو يف الدائرة 

العربّية.

- وغر ذلك من الأهداف.

�لعن�سر �لثاين:�لتعاطي �لوجد�ين مع يوم �لقد�س �لعاملي:

ونعن���ي بالتعاط���ي الوج���داين )التفاع���ل النف�س���ّي والعاطف���ّي(، 
و�سرورة هذا اللون من التفاعل كونه يخلق )حرارة التعاطي( مبا تختزنه 
ه���ذه احلرارة من فاعلّي���ة وحيوّية وحركّية، اإّن غي���اب )التفاعل النف�سّي 
والعاطف���ّي( ينت���ج �سكاًل م���ن التعاطي الب���ارد والّراكد والفاق���د للنب�ض 

واحلرارة والفاعلّية. 
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النفتاح���ات الفكرّي���ة والثقافّي���ة املجّردة اخلالية م���ن املخزونات 
وفات���رة،  انفتاح���ات خامل���ة،  تعت���رب  النف�سّي���ة،  وال�ّسحن���ات  العاطفّي���ة 

وم�سلولة.

اإّن ه���ذه الحتف���الت واملهرجان���ات بي���وم القد�ض العامل���ّي ُت�ساهم 
ا للتعاط���ي مع هذا اليوم، وقيم���ة هذه الحتفالت  يف تعبئ���ة الأّم���ة عاطفيًّ
واملهرجان���ات اجلماهرّية اأن مُتار�ض دور التعبئ���ة بكّل مكّوناتها الّروحّية 

والفكرّية والعاطفّية وال�ّسيا�سّية واجلهادّية.

�لعن�سر �لثالث: �لن�سهار �لّروحّي مع يوم �لقد�س:

)امل�سم���ون الّروح���ّي( عن�سٌر هامٌّ م���ن عنا�سر)ت�س���ّكل وتكّون( 
العالق���ة م���ع ي���وم القد�ض، وهن���ا تتمّي���ز )الأطروح���ة الإ�سالمي���ة( ليوم 
القد�ض عن بقّية الأطروحات، فمهما حاولت الأطروحات الأخرى اأن تعّباأ 
ا واجتماعيًّا و�سيا�سيًّا يف اتاه التعاطي مع ق�سّية القد�ض،  اجلماهر فكريًّ
ف���اإّن خطابه���ا الثقايّف وال�ّسيا�س���ّي ل ميلك القدرة على خل���ق )الن�سهار 
واحلما�ض( عند جماه���ر الأّمة، كما هو اخلطاب الإ�سالمّي الذي يعتمد 

)امل�سمون الّروحّي( يف �سياغة هذا )الن�سهار واحلما�ض(.

الفارق كب���ٌر وكبٌر جًدا بني اأن حتاول اأن تدخل ق�سّية القد�ض يف 
وعي الأّمة ويف وجدان الأّمة ويف واقع الأّمة من خالل )امل�سمون الثقايّف( 
البح���ت اأو م���ن خالل )امل�سم���ون ال�ّسيا�سّي( البحت، وب���ني اأن حتاول اأن 
تدخله���ا يف هذا الوعي وهذا الوجدان وه���ذا الواقع من خالل )امل�سمون 

18-5-2010.indd   144 19/05/2010   12:23:00 �



145
اإلمام اخلميني9
قراءٌة يف السرية واملنهج واملواقف

 ، الّروحّي( مبا يختزنه ه���ذا امل�سمون من معطياٍت اإميانّيٍة وزخٍم عقيديٍّ
واندماجاٍت عبادّيٍة.

�لعن�سر �لر�بع: �ل�سياغات �لعملّية للتعاطي مع يوم �لقد�س:

قد تك���ون )الحتفالت واملهرجانات وامل�س���رات( هي اأب�سط هذه 
ياغ���ات، ورغ���م اأهّمية هذه الحتفالت واملهرجان���ات وامل�سرات مبا  ال�سّ
حتمل���ه من معطياٍت كبرٍة اإذا توّفرت على )الإخال�ض والوعي والربجمة 
ياغات العملّية بل من اأب�سطها  الهادف���ة اجلاّدة( فاإّنها ت�سّكل اإح���دى ال�سّ

- كما قلنا- .

اإذا اأُري���د ليوم القد�ض اأن يحّقق اأهدافه الكبرة، فيجب اأن يتحّول 
اإىل م�سروٍع عمليٍّ يختزن برناجًما �ساماًل ل�سياغة )املوقف( يف التعاطي 

مع ق�سّية القد�ض.

ورغ���م م���ا للعنا�س���ر الثالث���ة الأوىل م���ن اأهمّي���ٍة وخط���ورٍة فاإّنها 
تبق���ى فاقدة امل�سم���ون اإذا مل ترج���م اإىل )�سياغ���ٍة عملّي���ٍة( متحّركة، 
ياغ���ة العملّية املتحّركة ه���ي التي ت�سع امل�سلم���ني اأمام م�سروع  ه���ذه ال�سّ
)الت�سام���ن احلقيقّي( مع ق�سّية القد����ض، فال يكفي الت�سامن من خالل 
الكلم���ات واخلطابات واملوؤمترات، رغم م���ا للم�ساألة الإعالمّية من اأهمّيٍة 
كبرة، ب���ل يجب اأن يتحّول الت�سامن اإىل ممار�س���اٍت عملّيٍة �سادقٍة واإىل 

دعٍم حقيقّي.

اأجيالنا يف حاجٍة ما�صٍة و�صرورّيٍة اأن تنفتح على م�صروع ال�صهيد ال�صدر9
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فيجب على امل�سلم���ني جميًعا اأن ُيوّظف���وا كّل اإمكاناتهم وقدراتهم 
القت�سادّية وال�ّسيا�سّية، والإعالمّية، والثقافّية، يف خدمة ق�سّية القد�ض، 

ويف دعم انتفا�سة ال�ّسعب الفل�سطينّي.

اإن اأ�س���كال الّدع���م املادّي واملعن���وّي وال�ّسيا�سّي كث���رٌة جًدا، وهي 
التعب���ر احلقيقّي للتعاطي م���ع ق�سّية القد�ض، وللت�سام���ن مع النتفا�سة 
هيوين  املبارك���ة الت���ي اأ�سبح���ت ُت�س���ّكل التح���ّدي احلقيق���ّي للكي���ان ال�سّ
الغا�س���ب، مّما اأوقع ه���ذا الكيان وقياداته ال�ّسيا�سّي���ة يف ماأزٍق كبر، وما 
ه���ذه العت���داءات الطائ�س���ة اإّل دليٌل �س���ارٌخ على هذا الرتب���اك والتاأّزم 

والقلق.

�أّيها �لإخوة يف �هلل.

اإّن اإعط���اء يوم القد����ض العاملي دوره الفاع���ل واحلقيقّي يف حركة 
���ة القادرين على  الأّم���ة م�سوؤولّيٌة كبرٌة يتحّمله���ا جميع امل�سلمني، وخا�سّ
تفعي���ل وتن�سيط اأهداف هذا اليوم عل���ى كّل امل�ستويات الروحّية والثقافّية 

والجتماعّية وال�ّسيا�سّية.

اإّن هذه امل�سوؤولّية ل تنطلق من ح�سابات وطنّية اأو قومّية اأو �سيا�سّية 
بحتة، واإمّنا هو التكليف الإ�سالمّي، والواجب الدينّي، واللتزام ال�ّسرعي، 
مّما ُيعطي لهذه امل�سوؤولّية م�سمونها الإميايّن املقّد�ض، واأبعادها الّر�سالّية 

الكبرة، ودورها اجلهادّي الفاعل.

وعن���د هذا املنعط���ف من احلديث اأوّد اأن اأث���ر م�ساألة )املركزّية( 
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يف الحتف���ال بيوم القد�ض العامل���ي، اإّننا ل ن�سّك يف اأهّمية اأن يرتفع �سوت 
ه���ذا الي���وم يف كّل قرية، ويف كّل مدينة، ويف كّل موقع، لإيجاد زخٍم فكريٍّ 
ونف�سيٍّ وعمليٍّ كبٍر يتحّرك يف كّل ال�ّساحات، اإّل اأّن التوّفر على )احتفالٍت 
ومهرجانات( مركزّية ُيعطي لهذه املنا�سبة )هيبتها احلقيقّية( وعنوانها 
الأقوى، وتوظيفها الأفعل، كما اأّن هذه املركزّية ُتعرّب عن التوّحد والتالحم، 
وتمي���ع القوى والّطاقات والق���درات، فما اأحوج ه���ذه املرحلة اإىل وحدة 
ف، والتقاء اجلهود، وتكتيل القدرات، واإّن اأّي حماولٍة لتفتيت القوى،  ال�سّ
راع  وت�ستي���ت الّطاقات، وبعرثة الإمكان���ات، وزرع الفرقة واخلالف وال�سّ
ف، هي خيانٌة كبرة، وجنايٌة ل ُتغتفر مهما كانت املرّبرات  يف داخ���ل ال�سّ

املطروحة.

ل اإ�س���كال يف اأن تختلف الروؤى والت�س���ّورات والآراء والجتهادات، 
ولك���ن اأن يتح���ّول ه���ذا الخت���الف اإىل خالف���اٍت و�سراع���اٍت ومواجهاٍت 
ومهات���راٍت واإ�سقاطات، فهو اأمٌر مرفو�ٌض ول يقّره العقل والّدين والقانون 

النظيف.
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ملاذا يوم القدس 
يف هذا الشهر؟)1(

نعي����ض الأج���واء الرم�سانّي���ة املبارك���ة، مب���ا له���ذه الأج���واء م���ن 
خ�سو�سّي���اٍت اإميانّي���ٍة وروحّية، ونعي����ض ليايل القدر العظيم���ة، مبا لهذه 
اللي���ايل م���ن خ�سو�سّيات، ون�ست�سرف بع���د اأياٍم يوم القد����ض العاملي مبا 

لهذا اليوم من خ�سو�سّيات.
	•فهل هناك من عالقٍة بني هذه اخل�سو�سّيات؟

	•وهل كانت هذه العالقة هي ال�سبب يف اختيار ليايل �سهر رم�سان 
واختيار لي���ايل القدر لأن تكون الّزمان املالئ���م لأطروحة ال�ّسيد 

الإمام اخلميني »ر�سوان اهلل عليه« حول يوم القد�ض العاملي؟
	•كي���ف ميكن اأن نفهم العالق���ة بني ليلة القدر وه���ذا ال�سهر ويوم 

القد�ض العاملي؟
	•وه���ل اأنَّ اختي���ار )ال�ّسهر الف�سيل( واختي���ار )الع�سر الأخرة(، 

واختيار )ليايل القدر( هو اختياٌر عفويٌّ ل يحمل اأّي دللة؟

))) ن����ضّ الكلم���ة التي األقيت يف ماأمت الديه الكبر مبنا�سب���ة يوم القد�ض العاملي بتاريخ 26 �سهر 

رم�سان 1422ه� .
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امل�ساأل���ة لي�س���ت كذل���ك، اإّنه اختي���اٌر ه���ادف، واختياٌر ل���ه دللته 
الكب���رة ج���ًدا، فمن اأ�سا�سّيات التعاطي مع )ي���وم القد�ض العاملي( هو اأن 

منلك )وعي العالقة( ووعي الختيار ودللته.

نح���اول هنا اأن نوؤ�ّس�ض له���ذا الفهم ولهذا الوعي من خالل النقاط 
التالية:

�لنقطة �لأوىل: تعميق وتاأ�سيل �لعالقة مع �لقر�آن:

اَن الَِّذي اأُْن���ِزَل ِفيِه  �سه���ر رم�سان هو �سهر الق���راآن {�َسْه���ُر َرَم�سَ
َن���اٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرَق���اِن{)1(، وليلة القدر هي  ا�ِض َوَبيِّ اْلُق���ْراآَُن ُهًدى ِللنَّ

ا اأَْنَزْلَناُه يِف َلْيَلِة اْلَقْدِر})2(. ليلة القراآن {اإِنَّ

فم���ن اأهّم معطيات ه���ذا ال�ّسهر، وم���ن اأهّم معطيات ه���ذه الليلة 
ه���و )تعميق وتاأ�سيل العالق���ة مع القراآن( والقيمة الك���ربى لهذا ال�ّسهر، 
ل العالقة م���ع القراآن...  والقيم���ة الكربى لليل���ة القدر، مبقدار م���ا تتاأ�سّ

ونعني بالعالقة القراآنّية:
التوا�سل الّدائم مع القراآن )قراءًة وحفًظا( 1 -

الن�سهار الوجدايّن مع القراآن 2 -
التدّبر الواعي يف م�سامني القراآن.  3 -

التمّثل العملّي ملعطيات القراآن.   4 -
التفعي���ل اله���ادف حلركة القراآن يف كّل الواق���ع الروحّي والثقايّف  5 -

))) البقرة: اآية 185.

))) القدر: اآية 1.
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والجتماعّي وال�ّسيا�سّي.

وانطالًقا من هذا )التاأ�سيل الفكرّي والنف�سّي والعملّي واحلركّي( 
للعالق���ة م���ع القراآن، نح���اول اأْن نفهم القيمة الكبرة لرب���ط يوم القد�ض 

العاملي ب�سهر رم�سان وبليايل القدر. 

اإّن حتري���ر القد����ض لن يك���ون اإّل يف ظّل الق���راآن، انت�سارات هذه 
الأّم���ة ل���ن تتحّق���ق اإّل من خ���الل: )الراي���ة القراآنّي���ة، ال�ّسع���ار القراآيّن، 
القي���ادات القراآنّية، املب���ادئ واملناهج القراآنّي���ة( كّل امل�سروعات البعيدة 

عن )القراآن( هي )ماأ�ساة و�سياع هذه الأّمة(.

اإًذا ل���ن تتحّرر القد�ض اإّل على اأي���دي )املقاتلني القراآنّيني( ولي�ض 
على اأيدي املقاتلني الراف�سني للقراآن.

ه���ل تعلمون اأّن املقاتل الإ�سرائيلّي يدخل املعركة يحمل )التلمود(! 
فهل يدخل املقاتل العربي املعركة وهو يحمل )القراآن(؟

�أّيها �لأحّبة...

     اإذا اأردنا اأْن نكون )الأمناء والأوفياء( لق�سّية القد�ض، فيجب اأن 
���ل العالقة بني الق�سّية والقراآن، واأّن اأّي حماولٍة لالنطالق بالق�سّية  نوؤ�سّ
بعي���ًدا عن )منطلقات القراآن( وبعي���ًدا عن )اأهداف القراآن( وبعيًدا عن 
)مناه���ج القراآن( هي خيان���ٌة لهذه الق�سّية، كما ه���ي )اخليانة( جلميع 
ق�سايا الأّم���ة الثقافّية والجتماعّية والقت�سادّية وال�ّسيا�سّية اإذا اأريد لها 

اأن تنطلق بعيًدا عن اأهداف القراآن ومناهجه.
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ق���د ل ُتر�سي ه���ذه )الأطروح���ات( اأ�سحاب النتم���اءات البعيدة 
ع���ن الإ�سالم، واأ�سحاب املناهج الفكرّي���ة وال�ّسيا�سّية املتعلمنة واملتغّربة، 
ب، واإلغاء كّل  ورمّب���ا يّتهم هوؤلء الأطروحات بالتخّل���ف والتطّرف والتع�سّ
الف�سائل الأخرى التي حتمل هّم الق�سية الفل�سطينّية، ولكّننا نقول لهوؤلء 
اإّن نك�سات وانهزامات اأكرث من ن�سف قرٍن مّرت بها الق�سّية الفل�سطينّية 

هو ب�سبب غياب )القراآن( عن معارك ال�سراع بني العرب واإ�سرائيل.

فاإذا اأردنا لهذا ال�سراع اأن ياأخذ ُبعَده املقّد�ض واأن ينطلق يف خّطه 
راع.   امل�سروع فيجب اأن يكون للقراآن ح�سوره يف هذا ال�سّ

اإّن ال�سهاين���ة الغا�سبني لالأر�ض يعتربون - ول���و كذًبا وزوًرا - اأّن 
حربه���م لالحتفاظ بالأر�ض، ح���رٌب دينّيٌة مقّد�سٌة توؤّكد نب���وءات التوراة 
والتلم���ود، وله���ذا يف كّل الّثكنات الع�سكرّي���ة ي�سعون )التلم���ود( لتاأ�سيل 
احل����ضّ الدينّي عند املقات���ل الإ�سرائيلّي، فلماذا يغي���ب القراآن يف املواقع 
املقاتل���ة �سّد اليه���ود الغا�سبني؟ ملاذا ل يحمل املقات���ل العربي ن�سخًة من 
الق���راآن، لإعط���اء املعركة قد�سّيته���ا الإميانّي���ة، ول�سحن املقات���ل بالّروح 

القراآنّية؟!

انتفا�س���ة القد����ض املباركة رفعت �سع���ار )اهلل اأكرب( اإّن���ه ال�ّسعار 
الق���راآيّن ال���ذي يدخل الّرعب يف قل���وب اأعداء اهلل، اإّن���ه ال�ّسعار الإميايّن 
م���ود وال�ّسموخ والعنفوان، اإّنه ال�ّسع���ار الذي يتحّدى كّل  ال���ذي ي�سنع ال�سّ
الق���وى يف الأر�ض مهم���ا كانت مدعوم���ة باأحدث اأ�سلحة الفت���ك والّرعب 

والّدمار.
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ل �سعار القراآن،  م���ا اأحوج الأّمة يف هذا الع�س���ر املاأزوم اإىل اأن تفعِّ
و�سعار الإميان �سعار )اهلل اأكرب( لتكون الأّمة الأقوى والأقدر على مواجهة 

التحّديات واملوؤامرات وم�سروعات امل�سادرة وال�ستالب.

�لنقطة �لثانية:  �سهــر رم�سان �سهر �لتعبئة لطاقات �مل�سلمني، 
و�سهر �لنت�سار�ت �لإ�سالمّية.

لق���د ا�ستط���اع ه���ذا ال�سه���ر بتعبئات���ه الإميانّي���ة اأن ي�سن���ع الأّمة 
املجاه���دة التي حتّدت ق���وى الّدنيا بكّل غطر�ساته���ا وجربوتها وطغيانها، 
الأّم���ة احلا�س���رة ال�ّساه���دة عل���ى كّل الأمم، اإّنه���ا التعبئ���ة الإميانّية بكّل 

مكّوناتها الّزاخرة بالقّوة والعنفوان.

ما هي مكّونات �لتعبئة �لإميانّية..؟
اأهّم هذه املكّونات:

1- �لتعبئة �لروحّية: 

فكّلما تعّباأت الأّمة روحيًّا كانت الأ�سلب يف مواجهة حالت النهيار 
الأخالق���ّي، وح���الت النبه���ار بِقَيم احل�س���ارة املادّية الّزائف���ة، وحالت 

النئ�سار مل�سروعات الف�ساد وال�ّسقوط والهبوط.

2- �لتعبئة �لثقافّية يف خّط �لإميان: 

فكّلما تعّباأت الأّمة ثقافيًّا وفكريًّا يف خّط الإميان كانت الأقدر على 
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الحتف���اظ بالأ�سالة، وحماية الهوّية، وتاأكيد النتماء، وكانت الأقدر على 
مواجه���ة تّيارات التغريب الفكرّي والثقايّف، و�سياغات العلمنة، وحتّديات 

الع�سر.

3- �لتعبئة �ل�ّسيا�سّية يف خّط �لإميان: 

���ا يف خّط الإميان، كان���ت الأقوى على  فكّلم���ا تعّب���اأت الأّمة �سيا�سيًّ
الت�س���ّدي واحل�س���ور، والأقوى عل���ى مواجهة حالت امل�س���ادرة والتجّمد 

والهتزاز.

4- �لتعبئة �جلهادّية:

امدة، القادرة على  فكّلما تعّب���اأت الأّمة جهاديًّا كانت الثابت���ة ال�سّ
النت�س���ار، اإّن جمي���ع و�سائ���ل الإع���داد الع�سك���رّي احلديثة ب���كّل اآلّياتها 
واإمكاناته���ا ل ترق���ى اإىل م�ست���وى )الإعداد اجله���ادّي يف الإ�سالم( هذا 
الإعداد الذي ُيعطي للجهاد م�سمونه العبادّي الكبر وروحانّيته الإميانّية 
العالي���ة، ويرتف���ع بالإن�سان امل�سل���م اإىل م�ستوى )ع�س���ق ال�ّسهادة( وع�سق 

القتل يف �سبيل اهلل.

ف���اأّي تربية ع�سكرّية ترقى باملقاتل اإىل هذا امل�ستوى؟ ومهما كانت 
الأه���داف التي ت�سنعها الإع���دادات احلربّية الأر�سّي���ة يف وعي املقاتلني 
واملحارب���ني فهي منخف�سٌة كث���ًرا بالقيا�ض اإىل الأه���داف والغايات التي 

ي�سنعها الإ�سالم يف وعي ووجدان املجاهد يف �سبيل اهلل. 
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بعد هذا العر�ض املوجز ملكّونات التعبئة الإميانّية نخُل�ض اإىل القول 
باأّن هذه املعطيات التعبوّية الإميانّية يزخر بها �سهر رم�سان املبارك، ففي 

هذا ال�ّسهر تن�سط فاعلّيات التعبئة الروحّية والثقافّية واجلهادّية.

م���ن هنا كان الختي���ار يف كون يوم القد�ض العامل���ي يف هذا ال�ّسهر 
الزاخ���ر بالفيو�سات الرّبانّية، ومن خالل تاأ�سيل العالقة بني يوم القد�ض 
ل يف وعي الأّم���ة، ويف وجدان الأّمة، ويف واقع  العاملي وه���ذا ال�سهر، يتاأ�سّ
الأّم���ة )امل�سم���ون اجله���ادي الكبر( ب���كّل معطياته الإميانّي���ة والروحّية 

والعبادّية. 

اإّن القوى ال�ستكبارّي���ة يف الأر�ض ُيرعبها )�سعار اجلهاد( ولذلك 
حتر�ض هذه القوى من خ���الل اإعالمها، �سحافتها، ثقافتها، موؤ�ّس�ساتها، 
اأن تّته���م الإ�سالمّي���ني الذين يحملون )�سع���ار اجلهاد( باأّنه���م اإرهابّيون 
متطّرفون، اإذا كان الإرهاب هو مواجهة قوى ال�ستكبار، واأنظمة الّطغيان، 
و�سيا�سات اجل���ور، وكيانات البط�ض والت�سّلط وم�س���ادرة احلّريات، واإذا 
كان الإره���اب هو املقاومة والدفاع وحترير الأر����ض املقّد�سة، فاإّننا نوؤمن 
وا َلُهْم َما ا�ْسَتَطْعُتْم  ِعدُّ بالإره���اب، اهلل تعاىل يف كتابه املجيد يق���ول: } َواأَ
ُكْم... {)1( ، واإذا كان  ِ َوَعُدوَّ ْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اهللَّ ٍة َوِمْن ِرَباِط اخْلَ ِمْن ُقوَّ
الإره���اب هو العتداء على الأبرياء والآمن���ني فالإ�سالم ي�سجب بقّوة هذا 

اللون من الإرهاب.

))) الأنفال: اآية 60.

خواطر وذكريات
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�لنقطــة �لثالثــة:  �ليوم �لعاملــي للقد�س يف �سهــر رم�سان ند�ٌء 
لكّل �مل�سلمني:

: اأن يحمل���وا ق�سّي���ة القد�ض يف عقولهم، فعل���ى امل�سلمني اأن  �أولاً
يوّظف���وا كّل اإمكاناته���م الفكرّية والثقافّي���ة يف خدمة ه���ذه الق�سّية، واأن 
ُيعاجلوها من خالل )الروؤي���ة الإ�سالمّية( واأن ل تاأ�سرهم الروؤى الأخرى 
الت���ي حت���اول اأن ُت�س���ادر هوّي���ة الق�سّي���ة الإ�سالمّي���ة واأن تفر����ض عليها 
منظ���وراٍت تبعد بها عن م�ساراته���ا الأ�سيلة، هن���ا اإًذا م�سوؤولّية )الثقافة 

واملثّقفني( اأن ميار�سوا دور )التاأ�سيل الإ�سالمّي( لهذه الق�سّية.

ا: ويجب على امل�سلمني اأن يحملوا ق�سّية القد�ض يف وجدانهم  ثانياً
وعواطفه���م، فعلى امل�سلمني جميًعا اأن يعي�س���وا التفاعل النف�سّي والّروحّي 
والوج���دايّن مع ق�سّي���ة القد����ض )اأوىل القبلتني وثال���ث احلرمني( وعلى 
امل�سلمني جميًعا اأن ُيوّظفوا كّل اإمكاناتهم النف�سّية والّروحّية والوجدانّية يف 
خدمة الق�سّية، ول �سّك اأّن التعاطي النف�سي والتعاِطي الروحّي مع م�ساألة 
ا وحرارّة ووهًجا، وحركّيًة وفاعلّيًة، واإّن  القد�ض، مينح هذه العالق���ة نب�سً

غياب )الن�سهار الوجداين( ُيعطي للعالقة ُركوًدا وُخموًدا وُفتوًرا.

ــا: ويجب على امل�سلمني جميًعا اأن يحمل���وا ق�سّية القد�ض يف  ثالثاً
كّل اهتماماتهم العملّية. 

	•الهتمامات املالّية، من خالل بذل املال يف دعم هذه الق�سّية، 
هذا الدعم بكّل اأ�سكاله وم�ستوياته.

	•الهتمامات الجتماعّية.
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	•الهتمامات ال�ّسيا�سّية.

	•الهتمامات الإعالمّية.
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يوم القدس العاملي
 وإشكالّية االنتماء الوطني)1(

لقد اأعلن الإمام اخلميني ر�سوان اهلل عليه )يوم القد�ض العاملي( 
يف ي���وم اجلمع���ة الأخرة من �سهر رم�سان املبارك م���ن اأجل اأن يت�سامن 
امل�سلم���ون جميًعا مع ق�سّية القد�ض، فم�سوؤولّي���ة امل�سلمني يف جميع اأقطار 
الأر�ض اأن يحتفلوا بهذا اليوم، واأن ُيعطوه ح�سوره احلقيقّي على امل�ستوى 
الروح���ّي والثقايّف والجتماعّي وال�ّسيا�س���ّي، ورمّبا تواجهنا ونحن نتحّدث 

عن يوم القد�ض العاملي اإ�سكالّيٌة ُيثرها البع�ض وهي:

�إ�سكالّية �لنتماء �لوطني.
ماذا تقول هذه الإ�سكالية؟

ل  تّدع���ي هذه الإ�سكالّي���ة اأنَّ التعاطي مع يوم القد����ض العاملي ُي�سكِّ
)تنافًي���ا �سريًحا( مع )انتماءاتنا الوطنّية( له���ذا البلد اأو ذاك، وحُتاول 
ه���ذه الإ�سكالّي���ة اأن حتّدد الوجوه املتعّددة لهذا التن���ايف والتي تتمّثل فيما 

يلي:
1- التعاطي مع يوم القد����ض العاملي يعني )الرتباط بنداء الإمام 

))) ليلة اجلمعة 24 �سهر رم�سان 1423 ه� ، املحّرق -  ماأمت ال�ّسيد حممود.
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اخلميني( وهو نداٌء �سادٌر من رمٍز �سيا�سيٍّ يف خارج اأر�ض الوطن. 

ومن الطبيعي جًدا اأنَّ الرتباط بالّرموز ال�ّسيا�سّية يف خارج الأوطان 
ُيعرّب عن )ان�سالخ( الإن�سان عن هوّيته الوطنّية، هذه الهوّية التي تفر�ض 
اأن ل يخ�س���ع الإن�س���ان املواط���ن اإىل )توجيه���ات( يت�سّلمه���ا من اخلارج، 
فم���ن التنايف اأن ُنحاول اجلم���ع بني �سرورات النتم���اء الوطني واللتزام 
بتوجيهاٍت �سيا�سّية واردة اإلينا من اخلارج، ومن التنايف اأن ُنحاول اجلمع 

بني )الولء( للداخل، والرتباط ب� )ولءاٍت خارجّيٍة( �سيا�سّيٍة اأو دينّية.

2- التعاط���ي م���ع ي���وم القد����ض العامل���ي يعن���ي الرتب���اط بالّثورة 
الإ�سالمّي���ة يف اإيران؛ كون ه���ذا اليوم اأ�سبح ُي�سّكل عنواًن���ا وا�سًحا لهذه 
الّث���ورة، فالتوا�س���ل معه ُيع���رّب عن توا�س���ٍل معها، وما يعن���ي التوا�سل مع 
الّث���ورة الإ�سالمّي���ة يف اإيران؟ اإّنه التوا�سل مع )كي���ان �سيا�سّي( خارجي، 

وهذا التوا�سل ُي�سّكل تفريًطا يف انتماء الإن�سان اإىل اأر�سه واإىل وطنه.

3- التعاط���ي مع يوم القد�ض العاملي يعن���ي التعاطي مع )م�سروٍع( 
مّت���ت �سياغته يف اخل���ارج، وهذا امل�سروع له دللت���ه ال�ّسيا�سّية والثقافّية 
والجتماعّي���ة، وكّلم���ا تر�ّسخ���ت هذه ال���ّدللت يف وعي الإن�س���ان املواطن 
ويف وجدانه وم�ساعره، ويف ممار�سات���ه والتزاماته فاإنَّ ذلك ُيكّر�ض حالة 
)النف�س���ال( النف�سّي والفكرّي والعمل���ّي فيما هو )النتماء( اإىل الأر�ض 
واىل الوط���ن، فامل�سروع���ات ال�ّسيا�سّي���ة والثقافّية امل�سنوع���ة يف اخلارج 

ت�سادر الكثر من ولءات وانتماءات الإن�سان اإىل وطنه.
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بــكّل �سياغتهــا  مــا هــي مالحظاتنــا حــول هــذه �لإ�سكالّيــة 
�ملتعّددة؟

�ملالحظة �لأوىل: 

ال���ولء الروحّي والدينّي ل يتنافى مع النتماء الوطني، فكّل الّنا�ض 
ادق���ني يف هذا النتماء، غالًب���ا ما يحملون  املنتم���ني اإىل اأوطانه���م، وال�سّ
)ولءاٍت روحّي���ة( اإىل )الّرم���وز الدينّية(، واإن كان���ت يف خارج الأوطان، 
فرمّب���ا كان ال���ولء ملرجعّيٍة روحّي���ٍة دينّيٍة يف م�س���ر اأو يف ال�ّسعودية اأو يف 
الكوي���ت اأو يف الع���راق اأو يف اإيران اأو يف لبن���ان، امل�ساألة يف هذه احلدود ل 

ُت�سّكل تفريًطا يف انتماء الإن�سان اإىل وطنه واإىل اأر�سه.

ومن امل�سادرة حلرّي���ة الإن�سان الدينّية والثقافّية اأن ن�سجنه دينًيا 
وثقافًيا �سمن اأ�سوار هذا البلد اأو ذاك.

ث���ّم اإّن )النتم���اءات الدينّي���ة والثقافّي���ة( لي�ست حمكوم���ة باأطٍر 
مكانّي���ة حمّددة، فال ميكن للقرارات ال�ّسيا�سّي���ة اأن تفر�ض )ح�ساراٍت( 
ح���ول )الأفكار الدينّية( اأو غر الدينّي���ة لتمنعها من مغادرة هذه الأر�ض 
اأو تل���ك الأر�ض، كما ل متل���ك القرارات ال�ّسيا�سّية الق���درة يف منع دخول 

)الأفكار( اإىل هذا البلد اأو ذاك البلد.

نعم قد متلك ال�ّسلط���ة ال�ّسيا�سّية القدرة يف اأن حتا�سر )الأفكار( 
من اأن تنت�سر هنا وهناك، وذلك يف امل�ساحات الظاهرّية العلنّية لالنت�سار 

دون امل�ساحات اخلفّية وال�ّسرّية.
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�ملالحظة �لثانية: 

التعاط���ي ال�ّسيا�سّي مع اخل���ارج ل ُي�سّكل - دائًم���ا - م�سادمًة مع 
)النتم���اء الوطني( رمّبا �سّكل هذا التعاطي تل���ك امل�سادمة ولكن لي�ست 
دائًم���ا؛ فما اأكرث )الروؤى ال�ّسيا�سّية( يف الع���امل والتي تفر�ض نف�سها على 
الإن�س���ان يف ه���ذا الوط���ن اأو ذلك، وكم���ا اأّن التعاطي م���ع )الفكر الدينّي 
والثقايّف( ل ميكن حما�سرته بقراٍر �سيا�سّي، فكذلك التعاطّي مع )الفكر 

ال�ّسيا�سّي(.

مت���ى يكون التعاط���ي ال�ّسيا�س���ّي مع اخل���ارج ُي�س���ّكل م�سادمًة مع 
)النتماء الوطني(؟

حينما يفر�ض هذا التعاطي على الإن�سان اأن يتنازل عن )امل�سالح 
الوطنّية( لبلده اأو اأن يخون هذه امل�سالح، وب�سرط اأن تكون هناك �سياغٌة 
وا�سح���ٌة وحقيقّيٌة له���ذه »امل�سال���ح«، ل كما يحلو لبع����ض )املزايدين( و 
)املتمّلق���ني( لأنظم���ة ال�ّسيا�سة اأن ي�سوغ���وا )مفاهيم وطنّي���ة( مرتبكة 
وُمبَت�َسَرة حتملها الأهواء والنزوات والتمّلقات الكاذبة، وبهدف ال�ستعداء 

�سّد هذه الّطائفة اأو تلك.

اإّن���ه م���ن اجلناي���ة اأن ُتّته���م طائف���ٌة كبرٌة م���ن اأبناء ه���ذا البلد، 
وه���م يحمل���ون كّل النتم���اء اإىل ه���ذه الأر�ض الت���ي ت�سّبعت بِقَي���م الّدين 
ومعطي���ات العقيدة، ورّووها من عرقهم ودمائهم، واأعطوها �سادق حّبهم 
م  وم�ساعره���م، اأن ُيتهم هوؤلء، اأو ُي�س���ّكك يف انتمائهم الوطنّي ملجّرد اأنهَّ
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اأّكدوا )ولءهم الدينّي والعقيدّي( لبع�ض رموز الإ�سالم هنا اأو هناك. 

اأو بعبارٍة اأكرث �سراحة: ملجّرد اأنَّهم عرّبوا عن تعاطفهم مع انت�سار 
الإ�سالم يف اإيران، اأو انت�سار الإميان يف جنوب لبنان..

ل���و انت�سر الإ�سالم يف م�سر اأو فل�سطني اأو يف اأّي بقعٍة من الأر�ض 
لوج���ب اأن نع���رّب ع���ن تعاطفن���ا اأو فرحتنا، وم���ا كان ه���ذا اأو ذاك ُي�سّكل 

)خيانة( مل�سالح الوطن، اأو )تفريًطا( يف الولء والنتماء لالأر�ض.

�ملالحظة �لثالثة: 

اإّن ي���وم القد�ض العاملي لي�ض م�سروًع���ا م�سبوًغا بالهوّية الإيرانّية، 
اإّن���ه )امل�سروع الإ�سالمّي( الكبر ال���ذي اأراد له الإمام اخلميني )ر�سوان 
اهلل علي���ه( اأن يكون م�سروًعا ل���كّل امل�سلمني، واأراد ل���ه اأن يكون م�سروًعا 
ل يع���رف باحلدود، واأن ُيالم�ض كّل العق���ول وكّل القلوب وكّل امل�ساعر يف 

جميع اأوطان امل�سلمني.

ج���اء يف خطاب الإمام اخلمين���ي ر�سوان اهلل علي���ه: »اإّنني اأعترب 
يوَم القد�ِض يوَم الإ�سالم، ويوم الر�سوِل الأكرم �سّلى اهلل عليه واآله، ويوم 
تعبئة الّطاقات ليخرج امل�سلمون من العزلِة املفرو�سِة عليهم، ويقفوا بوجه 

الأجانب بكّل قّوٍة ومقدرة«.

من هنا يجب اأن نفهم ملاذا اأعلن الإمام اخلميني ر�سوان اهلل عليه 
)يوم القد�ض العامل���ي( يف اآخر جمعة من هذا ال�ّسهر املبارك، اأعلن ذلك 

لعّدة اأ�سباب:
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�ل�سبب �لأول: 

الع�سر الأواخر م���ن �سهر رم�سان هي )ليايل القدر( وهي )ليايل 
القراآن(. 

���ل العالق���ة ب���ني )القد�ض  وبه���ذا اأراد الإم���ام اخلمين���ي اأن يوؤ�سّ
والقراآن(، فل���ن تتحّرر القد�ُض اإلَّ يف ظّل الق���راآن، ولن ينت�سر امل�سلمون 
هاين���ة الغا�سبني وعلى جميع اأعداء الّدي���ن اإّل اإذا رفعوا )راية  عل���ى ال�سّ
القراآن( ورفعوا )�سعار الق���راآن( وخ�سعوا اإىل )قيادة القراآن( والتزموا 
)مب���ادئ الق���راآن( وطّبق���وا )مناه���ج الق���راآن( يف كّل واقعه���م الروحّي 

والثقايّف والأخالقّي والجتماعّي والقت�سادّي والربوّي وال�ّسيا�سّي..

ماأ�س���اة امل�سلمني - الي���وم - اأّنهم ابتعدوا عن الق���راآن، وانف�سلوا 
ع���ن )تعاليم القراآن( و )ِقيم القراآن(، ومل يبق من القراآن اإّل )ر�سمه(، 
ق���راآٌن ُيتل���ى يف الإذاع���ات وحمّط���ات التلف���از، ق���راآٌن ُيق���راأ يف امل�ساجد 
واملنازل، والفواحت واملنا�سبات، ُقراآٌن ُيدّر�ض يف املدار�ض واملعاهد واملراكز 
الدينّي���ة، ق���راآٌن ُتقام له دوراٌت وم�سابقاٌت وفّعالي���ات، اإّل اأّنه قراآٌن غائٌب 
ع���ن كّل الواقع يف حرك���ة الفرد، والأ�سرة، واملجتم���ع، ويف حركة الثقافة، 

والقت�ساد، وال�ّسيا�سة، والربّية.

الق���راآن يف اأحكام���ه، ومبادئ���ه، وِقَيم���ه، مهج���وٌر يف جمتمع���ات 
امل�سلم���ني، لي����ض على م�ست���وى الأنظم���ة احلاكمة فقط، بل عل���ى م�ستوى 

ا. الأفراد وال�ّسعوب اأي�سً

18-5-2010.indd   164 19/05/2010   12:23:01 �



165
اإلمام اخلميني9
قراءٌة يف السرية واملنهج واملواقف

فها هي )حمارم الق���راآن( م�ستحّلة يف اأو�ساط امل�سلمني: الف�ساد، 
الّدع���ارة، اخلم���ور، اللهو، الّرب���ا، القم���ار، املعامالت املحّرم���ة، الّظلم، 
ال�ستب���داد، م�س���ادرة احلّري���ات، اخليان���ة، الك���ذب، الِغيب���ة، البهتان، 
الل،  الترّبج، التهّت���ك، انتهاك احلرمات، العلمنة، التغري���ب، التيه، ال�سّ

النحراف، اإىل اآخر امل�سهد امل�ساِدم للقراآن.
. عن النبّي 4 »ما اآمَن بالقراآِن َمْن ا�سَتحلَّ حَماِرَمه«)1(	•

ع���ن النب���ّي 4	• »َمْن قراأَ الق���راآَن ومْل يعمْل بِه ح�َس���رُه اهلُل يوَم 
القيامِة اأعمى...«)2(.

 . وقال 4: »ربَّ تاٍل للقراآن والقراآن يلعنه«)3(	•

اإذن اأراد الإمام اخلميني ر�سوان اهلل عليه اأن يربط ق�سّية القد�ض، 
وق�سّية فل�سطني ب� »القراآن«.

ْنًكا  	•ق���ال تعاىل: { َوَم���ْن اأَْعَر�َض َع���ْن ِذْكِري َف���اإِنَّ َلُه َمِعي�َس���ًة �سَ
َوَنْح�ُسُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة اأَْعَمى })4(.

ْن�َساُه���ْم اأَْنُف�َسُهْم  َ َفاأَ ِذي���َن َن�ُسوا اهللَّ 	•وقال تع���اىل: {َوَل َتُكوُنوا َكالَّ
ِة  نَّ َحاُب اجْلَ اِر َواأَ�سْ َحاُب النَّ اأُوَلِئ���َك ُهُم اْلَفا�ِسُقوَن * َل َي�ْسَتِوي اأَ�سْ
ِة ُهُم اْلَفاِئُزوَن * َلْو اأَْنَزْلَن���ا َهَذا اْلُقْراآََن َعَلى َجَبٍل  نَّ َح���اُب اجْلَ اأَ�سْ

.)5( } ِ ًعا ِمْن َخ�ْسَيِة اهللَّ دِّ َلَراأَْيَتُه َخا�ِسًعا ُمَت�سَ

))) الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض 428، الباب الرابع والع�سرون، الف�سل الثالث.

))) احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 6/ 184، باب اأنه ي�ستحب حلامل القراآن مالزمته...، ح 8.

))) النوري: م�ستدرك الو�سائل4/ 249، باب اأنه ي�ستحب حلامل القراآن مالزمته...، ح2.

))) طه: اآية 124.

))) احل�سر: اآية 21-19.
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وبنداءات القراآن، وِبِقَيم الق���راآن فاإذا غاب القراآن وغابت ِقَيمه، 
ياع، وهيمنة  فامل�س���ر املحتوم لهذه الأّمة هو )الهزمية( وال�ّسقوط، وال�سّ

امل�سروع املناه�ض لالإ�سالم:
	   هيمنة قوى ال�ستكبار، وهيمنة القرار الأمريكّي. 

	   هيمنة قوانني الكفر.
الل والعلمنة والتغريب. 	   هيمنة ثقافات ال�سّ
	   هيمنة ثقافات التخدير والتمييع والتغريب.

	   هيمنة �سيا�سات الّظلم والقهر وامل�سادرة لكرامة الإن�سان.

�ل�سبب �لثاين: 

اأون  اأ امل�سلم���ون اإميانيًّا وعقيديًّا، ويتعبَّ يف ه���ذا ال�ّسهر املبارك يتعبَّ
اأون اجتماعيًّا و�سيا�سيًّا،  ���ا وثقافيًّا، ويتعبَّ اأون فكريًّ روحيًّا واأخالقيًّا، ويتعبَّ

اأون ر�ساليًّا  وجهاديًّا. ويتعبَّ

ق�سّية القد�ض يف حاجٍة اإىل كّل هذه الألوان من التعبئات، والتعاطي 
م���ع ق�سّية القد�ض يف حاجٍة اإىل كّل هذه الأل���وان من التعبئات، لهذا اأراد 
الإم���ام اخلميني )ر�سوان اهلل عليه( اأن يوّفر لهذه الق�سّية اأكرب قدٍر من 

ة يف هذا الع�سر املوبوء ال�سيِّئ: )التعبئة( وخا�سّ
	 ع�سر التخدير ال�ّسيا�سّي.

	 ع�سر الزيف الثقايّف.
	 ع�سر الّدجل الإعالمّي.
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	 ع�سر العبث الأخالقّي.
	 ع�سر اخلواء الّروحّي.

	 ع�سر امل�ساومات واملزايدات.
	 ع�سر الإفال�ض والركود وال�ستالب.

�ل�سبب �لثالث: 

اأراد الإم���ام اخلميني من خالل هذا )الختيار الهادف( اأن تبقى 
القد�ض حا�سرًة يف ذاكرة الأجيال.

وم���ن املوؤ�س���ف ج���ًدا اأن ل يج���د )نداء الإم���ام اخلمين���ي( �سداه 
احلقيق���ّي يف اإعالم الأنظمة العربّي���ة والإ�سالمّية، واأن ل يجد �سداه عند 
مثّقف���ي العرب وامل�سلمني، واأن ل يجد �سداه عند ال�ّسيا�سّيني، واأن ل يجد 
�سداه عند الأحزاب واحلركات واملنّظمات، واأن ل يجد �سداه عند العلماء 

والّدعاة واملبلِّغني.

ملاذ� هذ� )�لتغييب �ملتعّمد( ليوم �لقد�س �لعاملي؟

���ا يف �سيا�سات  : اإّن ق�سّي���ة القد����ض لي�س���ت هدًفا اإ�سراتيجيًّ �أولاً
الأنظمة، ويف اأجن���دة ال�ّسيا�سّيني واملثّقفني، والقوى والأحزاب، واإمّنا هي 

)ورقٌة( للم�ساومة واملزايدة وت�سليل ال�ّسعوب.

ــا: اإن اعتماد ه���ذا امل�سروع يعني اأن يك���ون )خلطاب الإمام  ثانياً
اخلمين���ي( ح�س���وره الثق���ايّف وال�ّسيا�س���ّي والّروح���ّي يف واقعن���ا العرب���ي 
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والإ�سالم���ّي، وه���ذا م���ا ل تري���ده )الإرادة ال�ستكبارّي���ة( وعل���ى راأ�سها 
)الإرادة الأمريكّي���ة( ه���ذه الإرادة الت���ي اأ�سبحت ُتهيمن عل���ى �سيا�سات 
الأنظم���ة العربّية والإ�سالمّية، واأ�سبحت هذه ال�ّسيا�سات تعي�ض )الرتهان 

الّذليل( للقرار الأمريكّي.

ــا: اإّن التعاطي مع نداء الإمام اخلميني هو )اعراٌف( بدور  ثالثاً
الّدين، وبدور قيادات الّدين يف �سياغة ق�سايا ال�ّساحة، ويف توجيه حركة 
الواقع، وهذا اأمٌر ل ميكن اأن تقبله الّذهنّيات املاأ�سورة للم�سروع املناه�ض 
لالإ�سالم، هذا امل�سروع الذي ا�ستطاع اأن ُيهيمن على كّل املفا�سل الثقافّية 

والقت�سادّية وال�ّسيا�سّية يف جمتمعات العرب وامل�سلمني.

واإذا كن���ا نتحدث عن هذا )الغياب الكبر( لنداء الإمام اخلميني 
حول يوم القد�ض العاملي، فيجب اأن ل نن�سى اأّن هذا النداء:

	•وجد �سداه عند اأولئك الذين حملوا اأرواحهم على اأكّفهم وواجهوا 
بكّل �سموٍخ وعنفوان اآلة احلرب الإ�سرائيلّية املدّمرة.

	•وجد �سداه عند اأطفال احلجارة يف فل�سطني.
	•وج���د �سداه عن���د ال�ست�سهادّيني الذين اأحدث���وا الّرعب يف قلوب 

ال�سهاينة.
	•وجد �سداه عند اأبطال حزب اهلل يف جنوب لبنان الذين اأ�سقطوا 
اأ�سط���ورة اجلي����ض ال���ذي ل ُيقهر، والذي���ن غ�سلوا ع���ار الهزائم 

العربّية عرب اأكرث من ن�سف قرن.
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	•وجد �سداه عند قطاعات �سعبّية هنا اأو هناك، اأعطت لهذا اليوم 
ح�سوره يف العقل والوجدان.

ويف �خلتام �أّيها �لأحّبة يف �هلل:
	•م�سوؤولّيتنا اأن ُنحافظ على هذا اليوم يف ذاكرة الأجيال.

	•م�سوؤولّيتن���ا الإ�سرار على اإحياء يوم القد����ض مبختلف الأ�ساليب 
والفّعالي���ات: الحتف���الت، املهرجانات، املعار����ض، امل�سرحّيات، 

الأدبّيات، امل�سرات.
	•م�سوؤولّيتن���ا التعاطي مع خط���اب القد�ض يف كّل املنا�سبات ويف كّل 

الأوقات.
	•م�سوؤوليتنا ت�سكيل اللجان والهيئات الدائمة با�سم يوم القد�ض.

	•م�سوؤوليتن���ا اأن ُنعطي لي���وم القد�ض ح�سوره الّروح���ي، والّثقايف، 
والجتماعي، وال�ّسيا�سّي واجلهادّي.
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